
Temat: Na wiejskim podwórku.  

• Zabawa dźwiękonaśladowcza na powitanie – Na podwórku. 

Rodzic kolejno wywołuje ptaki: Dzień dobry: kurki, gąski, kaczki, indyki, a 

dziecko naśladuje ich głosy: ko, ko, ko, gę, gę, gę, kwa, kwa, kwa, gul, gul, gul. 

Na zakończenie rodzic mówi: Witam wszystkie ptaki z wiejskiego podwórka, a  

dziecko naśladuje głos wybranego ptaka. 

 
 

• Zabawa dydaktyczna: W gospodarstwie. 

Załącznik nr 1. 

 

• Praca w Kartach pracy, cz.2, nr 13 

Dziecko: 

- ogląda zdjęcia zwierząt gospodarskich, nazywa je i naśladuje głosy: 

krowy, koguta, barana i kozy, 

- liczy małe świnki na obrazku, koloruje mamę i czwórkę jej dzieci. 

 

• Zabawa ruchowa Wyścig koni.       

Dziecko inscenizuje ruchem opowiadanie rodzica. 

 

Dziecko:  

„Rozpoczyna się wyścig,  stoi w miejscu,  

konie stoją w boksach.   przebiera nogami, drepcze,  

Start! Konie ruszyły.    biegnie truchtem,  

Przeskakują kałużę.    podskakuje,  

Nabierają pędu.    szybko przebiera nogami,  

Przebiegają po grząskim gruncie.  biegnie, wysoko podnosząc kolana,  

Dobiegają do mety”.  zwalnia bieg, aż do zatrzymania się, 

parska. 

 

• Zabawa plastyczna – lepienie z plasteliny na temat: Mieszkańcy 

wiejskiego podwórka. 

 



Plastelina, małe koraliki do wykonania oczu, przykrywka od pudełka 

kartonowego, np. po papierze ksero lub po butach. 

Dziecko wybiera kolor plasteliny i lepi dowolne figurki zwierząt 

gospodarskich. Prace umieszcza w zagrodzie zrobionej z przykrywki                         

z pudełka kartonowego.  

 

• Bajka ortofoniczna „W zagrodzie Małgosi" E. Michałowskiej 

Dziecko powtarza za rodzicem odgłosy wydawane przez zwierzęta. 

 

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi 

każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: Hau, hau, hau. 

Kotek miauczy: Miau, miau, miau. 

Kura gdacze: Kod, ko, dak. 

Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa. 

Gąska gęga: Gę, gę, gę. 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: Be, be, be. 

Koza meczy: me, me, me. 

Indor gulgocze: Gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: Mu, mu, mu. 

Konik parska: Prr, prr, prr. 

A pies warczy: Wrr, wrr, wrr. 

I tak gra orkiestra ta gra, 

aż Małgosia jeść im da. 

 


