
 

Blok tematyczny: Zwierzęta na wiejskim podwórku. 

                            
 

„MAŁE I DUŻE ZWIERZĘTA” 

09.04.2021 r. GTUPA I „KOTKI” 

 

 

Poznajmy zwierzęta małe i duże mieszkające na wsi 😊 

 Bajka edukacyjna „Szukam Mamy” 

https://youtu.be/E5bWIQo182c 

 
 Prezentacja „Zwierzęta małe i duże” (PDF „Zwierzęta 

małe i duże” źródło: dzieckiembadz.pl) 
 
 

1. „Rodzina zwierząt” – zabawa dydaktyczna. Rodzic rozkłada obrazki 

przedstawiające zwierzęta z wiejskiego podwórka: krowę, świnię, kurę, 

konia, owcę, kaczkę, kota, psa, cielaka, jagnię, kocię, źrebaka, kurczaka, 

prosiaka i szczeniaka. Dzieci oglądają obrazki z dorosłymi zwierzętami i ich 

dziećmi. Podają ich nazwy i łączą je w pary. Naśladują poruszanie się 

zwierząt oraz głosy, które wydają (PDF „Rodzina zwierząt”).  

 

2. „Chodzi kurka” – słuchanie wiersza I. Salach połączone z rozmową na 

temat jego treści.  

Chodzi kurka 

Iwona Salach 

 

Chodzi kurka po ogródku, 

małe ziarnko trzyma w dzióbku. 

A dla kogo? A dla dzieci, 

co gromadka za nią leci. 

Po ogródku chodzi kurka 

i pazurkiem czyści piórka, 

a za kurką kogut – tatko 

pilnie strzeże swego stadka. 

 

Pytania do wiersza: 

− Jakie zwierzątko chodziło po ogródku?;  

− Dla kogo kura niosła ziarenko?;  

− Kto latał za kurką?; Kto pilnował stada?.  

 

3. „Tropiciel zwierząt” – Rodzic przygotowuje obrazki zwierząt domowych. 

Dziecko losuje obrazek i naśladuje ruchem wybrane zwierzę. Rodzic 

odgaduje, co to za zwierzę. Następuje zamiana ról 😊 

https://youtu.be/E5bWIQo182c


4. „Paluszki jak zwierzęta” – zabawa paluszkowa. Na początku tej zabawy 

pokaż dziecku otwartą dłoń ze wszystkimi palcami. Potem, drugą ręką, 

przyginaj odpowiednie palce kciukiem i palcem wskazującym, zgodnie  

z wypowiadanymi wersami, aż nazwiesz po kolei wszystkie palce. 

 

Każdy mój paluszek 

w zwierzątko zmienić muszę. 

Gruby, okrągły kciuk 

w owczarka zamienię tu. 

Ten wskazujący to koń, 

po łące goń go goń. 

Środkowy jak krówka jest 

mleczko dawać chce. 

Serdeczny to stara koza, 

zaprzęgę go do wozu. 

A mały paluszek …. beee, 

w owieczkę zamienił się. 

 

5. „Zagadki dla maluchów” – rozwiązywanie zagadek Anny Mikity oraz 

naśladowanie odgadniętego zwierzątka. 

 

Choć ma skrzydła, 

nie potrafi fruwać wcale. 

Za to co dzień znosi jajko 

i gdacze wspaniale.  

 

Chodzi po podwórku 

różowy grubasek. 

Lubi w brudnym błocie 

pochlapać się czasem. 

 

Choć jest duża i rogata,  
nie musisz uciekać. 

Kiedy dasz jej smacznej trawy,  
ona da ci mleka. 

 

Chętnie po łące skacze i biega, 

a jego synek to mały źrebak.  

 

Czasem włazi gdzieś wysoko, 

żeby mieć na wszystko oko. 

Gdy chce zapłać mysz malutką, 

to zakrada się cichutko.  

 

 

6. „Krowie łaty” – zabawy z przeliczaniem. Dziecko rzuca kostką i nakłada 

na planszę tyle łat, ile oczek wskazuje kostka (PDF „krowie łaty” źródło: 

dzieckiembadz.pl). 

 

7. „Co to za zwierzę?” – Zajrzyjcie do szopy … Niestety okazuje się, że budynek 

jest zamknięty. Nie stanowi to jednak przeszkody dla dzielnych 

przedszkolaków! Zajrzyjcie do środka przez dziurkę od klucza i powiedzcie, 

co takiego kryje się za zamkniętymi drzwiami. Powodzenia!  

         (PDF „On the farm I can see” źródło: pomyslyprzytablicy.pl) 

 



 

8. „Koniki i przeszkody” – zabawa ruchowa skoczna. Rodzic rozkłada  

w różnych miejscach pokoju przeszkody. Gra rytmicznie na bębenku,  

a dzieci-koniki biegną, wysoko unosząc kolana. Gdy napotykają przeszkodę, 

przeskakują przez nią, wydając głos: iha, iha, i biegną dalej.  

 

 

PRACA PLASTYCZNA  
 

„Wesoła farma” – praca plastyczno- techniczna.  

 Co będzie nam potrzebne? 

 Kreki 

 Klej 

 Nożyczki 

 Szablon (PDF „Wesoła farma”) 

 

Dziecko starannie koloruje wszystkie obrazki. Następnie wycina je  

z pomocą rodziców. Pokolorowane i wycięte obrazki wszystkich zwierząt 

należy przykleić na szablon naszej farmy. Możecie również dorysować 

własne elementy: słońce, niebo, chmury, trawę, drzewa czy kwiaty 😊 

Powodzenia!  

 

ZABAWY PRZY MUZYCE 

 

 

 

 

 „Wycieczka” – słuchanie piosenki połączone z ćwiczeniami 

ortofonicznymi (MP3 „Wycieczka”). 

 

Wycieczka 

sł. i muz. Katarzyna Kulikowska 

 

Kiedy słonko jasno świeci, 

na wycieczkę idą dzieci. 

Idę ja, idziesz ty, kaczki, koty, kury, psy. 

Kaczka: kwa, kwa, kwa. (dzieci naśladują głosy kaczki) 

Kotek: miau. (dzieci naśladują głos kotka) 

Kura: ko, ko, ko. (dzieci naśladują glos kury) 

A piesek: hau. (dzieci naśladują głos psa)  

 

 Zabawa ze zwierzątkami przy muzyce – Zabawa opracowana przez 

           Muzykącik na podstawie utworu "The chimes of Dunkirk". 

 

https://youtu.be/MeTWwXfmIIA 
 

https://youtu.be/MeTWwXfmIIA

