
 

 

 

Blok tematyczny: Zwierzęta na wiejskim podwórku. 

 

„ODGŁOSY Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA” 

08.04.2021 r. GTUPA I „KOTKI” 

 

 

 

 

1. Jakie odgłosy wydają zwierzęta na wiejskim podwórku? Posłuchajmy! 

 https://view.genial.ly/5e92c42cfba9d40d9e55ae25 

 https://youtu.be/efqoaJvBjWU 

 

2. „Zabawa w rymy” – zabawa podczas słuchania wiersza M. Strzałkowskiej. 

Rodzic prosi, by dziecko naśladowało głosy zwierząt z wiejskiego podwórka 

– w momentach, w których przerwie recytację. 

 

Zabawa w rymy 

Małgorzata Strzałkowska 

 

Raz wybuchła na podwórku awantura, 

bo zginęły pewnej kurze cztery pióra! 

Kura gdacze, 

kaczka... (kwacze) 

krowa... (ryczy) 

świnia... (kwiczy) 

owca... (beczy) 

Koza... (meczy) 

a na płocie przy chlewiku 

kogut pieje: kukuryku! 

Gdy już każdy wrzasków miał powyżej uszu, 

ze stodoły wyszło pisklę w pióropuszu. 

Odnalazła kura pióra i umilkła awantura, 

a pisklęciu się dostała niezła bura. 

 

3. „Rób to, co ja!” – Zabawy ruchowe. Dziecko losuje kartę i po odczytaniu 

przez rodzica polecenia, naśladuje ruchy zwierząt. Pamiętajcie, żeby dzieci 

podczas udawania każdego ze zwierzaków, dodatkowo ćwiczyły 

onomatopeje :) (PDF „karty ruchowe- zwierzęta” źródło: dzieckiembadz.pl). 

 

4. „Głosy zwierząt” – zagadki słuchowe. Zadaniem dzieci jest rozpoznanie, co 

to za zwierzątko. Rodzic rozkłada na dywanie obrazki zwierząt: konia, 

krowy, świnki, koguta, kury, kaczki, indyka, gęsi, psa i kota. Dzieci słuchają 

nagranych głosów zwierząt. Gdy odgadną nazwę zwierzęcia,  umieszcza 

obrazek w widocznym miejscu. Zadaniem dzieci jest naśladowanie 

poruszania się każdego zwierzęcia (Mp3 „Odgłosy zwierząt wiejskich”, 

załącznik 1).  

 

5. „Dziwne rozmowy” – nauka piosenki i zabawa ruchowa przy piosence. Dzieci 

słuchają piosenki. Gdy usłyszą fragment o zwierzątku, poruszają się po 

pokoju i naśladują je (Mp3 „Dziwne rozmowy”). 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e92c42cfba9d40d9e55ae25
https://youtu.be/efqoaJvBjWU


Dziwne rozmowy 

sł. Anna Alexandrowicz, muz. Włodzimierz Zaliński 

 

W chlewiku mieszka świnka (poruszają się po pokoju) 

i trąca ryjkiem drzwi. 

Gdy niosę jej jedzenie, 

to ona: „Kwi, kwi, kwi!” (wydają odgłosy, naśladując zwierzątko) 

 

Opodal chodzi kaczka, (poruszają się po pokoju) 

co krzywe nóżki ma. (naśladują chód kaczek) 

Ja mówię jej: „Dzień dobry”, 

a ona: „Kwa, kwa, kwa.” (wydają odgłosy, naśladując zwierzątko) 

 

Na drzewie siedzi wrona, (przykucają, machają rękami) 

jest czarna, trochę zła. 

Gdy pytam: „Jak się miewasz?”, 

to ona: „Kra, kra, kra!” (wydają odgłosy, naśladując ptaka) 

 

Przed budą trzy szczeniaczki, (poruszają się po pokoju na czworakach) 

podnoszą straszny gwałt. 

Ja mówię: „Cicho, pieski”, 

a one: „Hau, hau, hau!” (wydają odgłosy, naśladując zwierzątko)  

 

6. „Głosy zwierząt” – ćwiczenia dźwiękonaśladowcze z wiejskimi zwierzętami 

(PDF „logopestka” źródło: logopestka.pl). 

 

  Zadanie dla dziecka: 

1. Wylosuj obrazek. 

2. Nazwij zwierzę na obrazku. 

3. Podziel nazwę zwierzęcia na sylaby (oraz głoski). 

4. Naśladuj odgłos, jaki wydaje to zwierzę 😊 

 

… i ćwiczenia narządu mowy 😊 Dzieci naśladują zachowanie podanych 

przez rodzica zwierząt: 

 

krowa na pastwisku – ruchy okrężne żuchwą;  

świnia – układanie warg w kształt ryjka, jak przy wymawianiu 

               głoski u;  

pies – szczerzenie zębów, ziajanie;  

kotek pije mleko – wysuwanie języka nad dłońmi w kształcie miseczki,  

                              oblizywanie warg ruchem okrężnym;  

koń – kląskanie.  

 

7. „Świnka w błotku” – ćwiczenie utrwalające figury geometryczne.  

O nie! Świnka wpadła do błota, a na jej ciałku porobiły się różne błotne 

figury! Pomóżcie odnaleźć dwie takie same świnki (PDF „Świnka w błotku” 

źródło: dzieckiembadz.pl).  

 

 Memory – doskonałe ćwiczenie pamięci wzrokowej. Rozkładamy 

świnki ilustracjami do dołu. Dziecko odkrywa dwa rysunki. Jeśli 

znajdują się na nich identyczne świnki, zbiera parę i zdobywa punkt. 

Jeśli nie, odwraca obrazki ilustracjami do dołu, a kolejne dwa rysunki 

losuje rodzic 😊 

 
 



 

RYTMICZNA ROZGRZEWKA W PODSKOKACH  

NA POWITANIE DNIA! 

„Lekcja 2 – Dźwięki wysokie i niskie”  

 

 

 

 

 

GRY INTERAKTYWNE 

„Kogo słyszysz? – zwierzęta wiejskie” (janauczycielka.com) 

https://view.genial.ly/5e9336bb124be30da536b6cc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e9336bb124be30da536b6cc


Załącznik 1 

 

 


