
NA WSI 

1. Obejrzyjcie filmik pt. ,,Zwierzęta na wsi cz.1’’ Znajdziecie tutaj odgłosy, zagadki, zadania 

dla dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Opowieść słowno – ruchowa. Rodzic czyta opowiadanie, a dzieci interpretują ruchem treść 

opowiadania.  

,,Poranek na wsi’’ 

Agata Giełczyńska 

 

Noc bardzo szybko minęła i zaczęło świtać. Całe gospodarstwo powoli budziło się do życia 

(dzieci powoli się przeciągają). Jako pierwszy wstał pies Mars i wesoło merdając ogonem, 

zaczął biegać po podwórzu (poruszają się na czworakach). Jego głośne szczekanie obudziło 

kota Puszka, który przeciągnął się mocno jeden raz (wykonują koci grzbiet), potem drugi 

(powtarzają ćwiczenie), po czym ziewnął głośno (ziewają) i wyjrzał na zewnątrz. Nim zdążył 

cokolwiek powiedzieć, ujrzał spacerujące po podwórzu kury (kładą ręce na biodrach i 

poruszają się, obciągając palce stóp), które od czasu do czasu grzebały w ziemi w 

poszukiwaniu ziaren i robaczków (pocierają o dywan raz jedną nogą, raz drugą). Tuż za 

nimi na powitanie dnia wyszły gąski, które szły jedna za drugą, śmiesznie poruszając 

kuperkami i wyginając długą szyję raz w prawo, raz w lewo (idą jeden za drugim, od czasu 

do czasu przykucając, poruszają głową w prawo i lewo). A kiedy dotarły do stawu, wskoczyły 

doń zadowolone (zatrzymują się i podskakują). Nawet krowa Aniela zdążyła się obudzić. 

Leniwie pokręciła mordą i oblizała się wielkim językiem (oblizują się, poruszając językiem 

raz w jedną, raz w drugą stronę). Zaraz ruszyła zjeść trochę siana, nim ubiegną ją baranki, 

które już podskakiwały, pędząc w stronę żłobu (podskakują). Tak, chyba całe podwórko już 

się obudziło. Ale… Zaraz, zaraz! A gdzie jest kogut?! (przykładają dłoń do czoła i 

rozglądają się). Jest w kurniku! Biedaczek zaspał! (łapią się za głowę). To może pozwólmy 

mu dziś dłużej pospać. Nie budźmy go (kładą palec na ustach i siadają na dywanie) 

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0


3. Zabawa ,,Domki dla zwierząt.’’ Dzieci budują z dowolnych klocków domek dla zwierzątka 

z wiejskiego podwórka. 

4.Bajka edukacyjna ,,Gdzie ja mieszkam?’’ Nauka zwierząt gospodarstwa, nazwy ich domów, 

odgłosy.       

  https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA 

Po obejrzeniu bajki zadajcie dziecku pytania: 

 Gdzie mieszkają kury? 

 Kto mieszka w stajni? 

 Kto mieszka w chlewiku? 

 Gdzie mieszkają pszczoły? 

 Gdzie mieszkają baranki i owieczki? 

 Które zwierzątko mieszka w pajęczynie? 

 Gdzie swój domek mają krówki? 

 Kto mieszka w budzie? 

 

5.Wybierzcie sobie jedno zwierzątko z karty pracy. Wytnij je i przyklej na kartkę.  

6. Przygotowałam dla was link, gdzie razem z Tadziem nauczycie się - Jak narysować 

kurczaczka? 

https://www.youtube.com/watch?v=zvgBz6smtS8 

7.Nazywanie zwierząt dorosłych i ich młodych ,,Rodziny zwierząt.’’ Oglądanie ilustracji 

przedstawiających zwierzęta hodowlane i ich młode. Dziecko nazywa zwierzęta, opisuje ich 

wygląd, zwraca uwagę na to, czym pokryte jest ciało zwierzęcia (pióra, szczecina, sierść). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA
https://www.youtube.com/watch?v=zvgBz6smtS8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 Znajdź 6 różnic między obrazkami. 


