
14.04.2021r. Temat: Na wiejskim podwórku. 
 

1. Słuchanie wiersza Psotna świnka  (autorka: H. Bechlerowa) 
Rodzic czyta dziecku wiersz: 
 
Rzekł kaczorek do gąsiorka: 
– Świetnie się zabawić można! 
Patrz, kartofel wypadł z worka – 
będzie z niego piłka nożna. 
Leci piłka w różne strony: 
wyżej, niżej, w lewo, w prawo... 
Patrzy indyk, kot i wrony, 
Łatek szczeka: – Brawo, brawo! 
Sroka ze wsi przyleciała, 
łebkiem kręci, dziób otwiera 
i rozgłasza po wsi całej: 
– Górą kaczki! Dwa do zera! 
Nie skończyły się zawody, 
bo malutka Michalinka 
otworzyła nagle chlewik 
i wypadła stamtąd świnka. 
– Dość zabawy! – głośno rzekła, 
zjadła piłkę i – uciekła. 
 

2. Rozmowa na temat wiersza. 
Kto jest mamą kaczorka, a kto – mamą gąsiorka? 
− w co grały kaczki z gąskami? 
− Co było piłką? 
− Kto wygrywał? 
− Kto przyglądał się grze? 
− Co zrobiła sroka? 
− Czy mecz się skończył? Dlaczego? 
 

3. Zabawa ruchowo-na śladowcza – Zwierz ęta z wiejskiego podwórka. 
Dziecko odgaduje zagadki czytane przez rodzica. Potem naśladuje dane zwierzątko. 
 
Pasie się na łące i długo przeżuwa,  
mówi: mu, mu, mu i ... się nazywa. (krowa) 
 
Mruczy, miauczy, prycha, 
czasem pije mleko, 
czasem myszy szuka. (kot) 
 
Chodzi po podwórku 
i grzebie łapkami.  
Kiedy zniesie jajko 
– ko, ko, ko się chwali. (kura) 
 
Małe, żółte kuleczki – 
dzieci kokoszeczki. (kurczątka) 
 
 



Chodzi po podwórku, 
kukuryku – woła. 
Ma wspaniały ogon 
– to jego ozdoba. (kogut) 
 

4. Zabawa z elementem dramy – Jestem…   
Rodzic prosi, aby dziecko prezentowało jakieś zwierzę z wiejskiego podwórka. 
Zadaniem rodzica jest odgadnąć, co prezentuje dziecko. Potem następuje zamiana 
ról.  

5. Ćwiczenie wyprostne – Uwaga, lis!  
Dziecko jest kurą. Porusza się po całym pokoju w sposób charakterystyczny dla tych 
zwierząt. Na hasło: Lis, zatrzymuje się natychmiast w miejscu, prostuje plecy i stoi 
nieruchomo do chwili, aż usłyszy ponowne hasło: spacer, wydane przez rodzica. 

6. Karta pracy, cz. 4, nr 36. Dla 4 Latków. 
Dzieci:  

 − łączą obrazki zwierząt z ich cieniami, 
 − rysują w ogonie każdego koguta tyle piór, ile wskazuje liczba kropek na karteczce. 
 
7. Dla 3 latków wyklejanie obrazka Świnki ( w zał ączniku) ró żowymi kawałkami 

papieru. 
 


