
KR G TEMATYCZNY – NA WSIĄ

Powitanie - Witam wszystkich Was w ten majowy czas,
jedną ręką pomachamy, jednym oczkiem pomrugamy,
teraz sobie podskoczymy i cichutko już siedzimy.

Zabawa  „Tajemniczy list  ”-odczytanie listu przez opiekuna. 

Drogie dzieci!
Dzień dobry. Pisze ten list do Was Krasnal Hałabała.

Często zaglądam do waszego przedszkola, obserwuję zajęcia, w których uczestniczycie.
Ostatnio usłyszałem, że rozmawiacie o zwierzątkach z wiejskiego podwórka, to bardzo



ciekawy temat. Chcę, żebyście wiedzieli, że moimi przyjaciółmi są nie tylko zwierzątka
leśne, ale także te z wiejskiego podwórka,  dlatego też przygotowałem dla Was zagadki i
ciekawe zadania do wykonania. Na początek posłuchajcie opowiadania. Życzę wam miłej

zabawy.

Krasnal Hałabała

Słuchanie opowiadania pt. „Uciekinier”.  

W wiejskiej szopie, pełnej worków śpi brązoworuda  Aza ze swoimi szczeniaczkami. 
Zwierzątka biegały dziś po łące i są bardzo zmęczone. Nie słyszą. że mały Pikuś korzysta z 
nieuwagi mamy i wymyka się na podwórko. Pikuś jest bardzo zadowolony, tyle tu gwaru i 
tak wesoło !Kolorowe kury, kaczki, indyki, gęsi, a każda  kwacze, gęga lub pieje!.
Witajcie - woła Pikuś- Pobawimy się razem ?- Próbuje ścigać się z kurami, ale one uciekają
w popłochu, wykrzykując na całe gardło. Więc może kaczki zechcą się przyłączyć? Ale one 
kwaczą  oburzone : Zostaw nas w spokoju, nie chcemy tu takich gości!. Pikuś dogania 
gąski i woła zadowolony: - Złapałem was, wygrana!- i nagle przysiada ze strachu. – To 
boli, uważaj- piszczy i patrzy ze zdziwieniem na wielkiego białego ptaka, który uszczypnął 
go dziobem – Kto ci pozwolił robić tyle zamieszania – syczy groźnie gęś. Nasze podwórko 
to nie  miejsce dla niesfornych szczeniaków. Od strony studni nadchodzą  indyki, gulgoczą 
bardzo groźnie. Czy one też szczypią tak boleśnie? Pikuś chciałby schronić się w szopie, ale
wokół  niego jest tak głośno: gdakanie gęganie i gulgoty. Na szczęście mama usłyszała te 
hałasy i staje w drzwiach szopy. Szczeka przyzywając synka, a wokół robi się cicho.-  Ja 
tylko chciałem się pobawić, nie wiedziałem, że te ptaki będą takie złe. Aza uspokaja 
synka :- Nikt tu nie jest zły. Po prostu wystraszyłeś kaczki , kury , gęsi i indyki. Pikuś cieszy
się, że mama nie krzyczy. Tak bardzo lubi wtulić się w znajome, ciepłe futro i odpocząć. 
„Tu jest ciepło i bezpiecznie”- stwierdza zasypiając.

Rozmowa na podstawie opowiadania:
 - Co zrobił  Pikuś?
 - Z kim chciał bawić się piesek?                                                                                   
- Co robiły kury, kaczki ,gęsi i indyki, gdy Pikuś chciał się z nimi bawić?
 - Kto usłyszał hałasy dochodzące z podwórka?
 - Dlaczego kaczki, kury, gęsi i indyki nie chciały bawić się z Pikusiem?
 - Jak skończyła się  przygoda Pikusia?
 - Czy Pikuś  dobrze postąpił?
 - Co on źle zrobił?
 - Co mogło mu się stać?
 - A, czy wy też  odchodzicie  się od swoich rodziców, gdy gdzieś idziecie?
 - Dlaczego nie można się  oddalać  się od swoich rodziców?



Odgadywanie zagadek dotyczących zwierząt z wiejskiego podwórka: Dzieci dzielą 
na sylaby i głoskują nazwy zwierząt
Chodzi po podwórku,                            
Woła: „Kukuryku”,
On i jego przyjaciele,
Mieszkają w kurniku.
(kogut)

Bawię się w błocie

Krzyczę: „Kwiku, kwiku”. 

Mieszkam w chlewiku ....

(świnia)

Często wołam: me, me, me.

Czy ktoś wełnę moją chce?

( owca)

Ciężko pracuję na wsi cały dzień.

Odpoczywam w stajni i nie

jestem leń.

(koń)

Gdaczę sobie: ko, ko, ko,

Na śniadanie dam ci jajko.

(kura)

Zawsze blisko krowy i ogonem

miele, każdy już odgadnie,

bo to przecież...(ciele)

Nad rzeczułką wartką,

kto to drepce z dziatwą?

Żółte nóżki ma.

Gę, gę, gę, gę, ga! ... (gęś)

Tak cichutko chodzi,                                                     

że go nikt nie słyszy, i dlatego bardzo

boją się go myszy. ...(kot)



Mieszka w chlewiku

tłuścioszka znana.

Przez ludzi na słoninkę

i mięso chowana. ...(świnia)

Chodzi po podwórku

I grzebie łapami.

Jest to ptak domowy,

Nazwijcie go sami. ... (kura)

Dobre ma zwyczaje

– ludziom mleko daje. ...(krowa)

Bywa siwy, gniady, kary,

Wozi ludzi i ciężary. ... (koń)

Za kości rzucone dziękuje ogonem. ...

(pies)

Mucząc woła gospodynię

Bo to zwierze z tego słynie,

Że gdy muczy to oznacza -

Gospodynię czeka praca 

.Mleko wnet do wiadra leci,

By je piły wszystkie dzieci,

Żeby każdy z Was był zdrowy

A to mleko dają ...(krowy)
Żółciutkie kuleczki
Za kura się toczą,
Kryją się pod skrzydła,
Kiedy wroga zoczą. ... (kurczęta)

W każdej wsi jest taki budzik,

który co dzień budzi ludzi.

Budzik chodzi, łapką grzebie.

Choć nie czesze się, ma grzebień. ...(kogut)

Szybko biega, rży i parska.

Na śniadanie - owsa garstka.

Potem w stajni grzecznie stoi.

Czeka, aż go ktoś napoi.

Ty odważnie podejdź doń,

bo to jest po prostu ... (koń)

Żółte, puszyste piórka,

okrągłe, grube brzuszki,



oczka jak dwa paciorki

i płaskie krzywe nóżki. ...(kaczątko)

Nawet śpi w ostrogach

Ten rycerz podwórka.

Rankiem budzi ludzi ,

w dzień czuwa przy kurkach. ...(kogut)

Bajka dla dzieci o zwierzętach w 
gospodarstwie
https://www.youtube.com/watch?v=hyPhZrWjbGA



Opowieść ruchowa „Na podwórku’’  . Dzieci naśladują ruchy oraz odgłosy zwierząt.
W czasie opowieści opiekun robi pauzy, by dzieci mogły same rozpoznawać, jakie 
odgłosami mówią zwierzątka.
Kogut obudził się najwcześniej. Przeciągnął się, ziewnął, rozprostował piórka, 
wyczyścił swój piękny czerwony grzebień na czubku głowy i wyszedł z kurnika. 
Słoneczko już pięknie grzało. Kogut przeszedł się po podwórku, zajrzał to tu, to 
tam, po czym wskoczył na płot i zapiał: kukuryku. Kury obudziły się natychmiast, 
zaczęły wiercić się na grzędzie, znosząc jajka. Kłóciły się przy tym okropnie… na 
całe podwórko niosło się ich gdakanie: ko, ko, ko, ko. Nieopodal w stajni usłyszał 
tę kłótnię koń, zawołał kilka razy: ihaha. Wybiegł ze stajni i zaczął galopować: 
kląskanie. W chlewiku obudziły się świnki i jak to ze świnkami bywa od razu były 
głodne, wołały: kwi, kwi, kwi. Gdy zjadły, poszły wytaplać się w błocie. Z obory 
wychyliła łeb krowa i przywitała się ze świnkami: muuuu Całego gospodarstwa 
pilnował pies Burek, który, gdy tylko coś się działo, szczekał głośno: hau, hau, hau.
Aż do wieczora zwierzątka jadły, bawiły się na podwórku. A gdy słońce zachodziło, 
wróciły do swoich domków spać.

Idą kurki   – zabawa do wierszyka (modyfikacja wierszyka M. Barańskiej „Idą 
mrówki” z „Wchodzi Stach na dach – 103 wierszyki i zabawy kształcące motorykę, 
koordynacje ruchową i ruchowo- słuchową”). Opiekun układa na dywanie z grubego
sznurka /skakanka/ duże koło. Dzieci chodzą dookoła po sznurku powtarzając za 
opiekunem wierszyk. Przy ostatnim wersie wymieniają nazwę domku i wskakują do 
środka koła.
Idą sobie kurki dróżką:
Pierwsza kurka tupie nóżką,
Druga kurka tupie nóżką,
Trzecia kurka tupie nóżką.
Potupały, potupały



I w kurniku się schowały.

Idą sobie świnki dróżką:
Pierwsza świnka tupie nóżką (…)
I w chlewiki się schowały. Itd.
Zabawa w chowanego:
- prowadzący kładzie maskotki, figurki zwierząt w różne miejsca. Dziecko szuka i 
określa ich położenie, np. kotek jest za krzesłem, piesek jest pod książką, krowa na 
półce itp.

Zwierzęta dla dzieci na wsi - Odgłosy zwierząt dla 
najmłodszych
https://www.youtube.com/watch?v=hO2a3KUBuzE
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