
14.04.2020r. 

„Jedziemy na wieś” 

 

Dzień dobry kochani! 

 

Witam Was serdecznie po Świętach!! Jestem ciekawa, jakie prezenty przyniósł Wam 

Wielkanocny Zajączek Czekam na Wasze wiadomości i relacje;) 

W tym tygodniu wybierzemy się na wyjątkową wycieczkę – pojedziemy na wieś!  

Gotowi do dalekiej drogi? Pakujemy plecaki, zakładamy buty, kurtki i wyruszamy! 

 

1.  Na początek kochane smyki, zapraszam na zajęcia z rytmiki !  

 Pobawcie się przy wysokich i niskich dźwiękach ;) Czy potraficie je rozróżnić? 

 Sprawdźcie, sami: 

 https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU  

 

2. A teraz poćwiczymy wasze oczka ! – Czy wiecie kto mieszka na wiejskim 

podwórku? 

Otwórzcie ilustrację „Na wsi” (znajdziecie ją w załączniku). Opowiedzcie co się na 

niej znajduje – nazwijcie zwierzątka, budynki, sprzęty i inne przedmioty. Spróbujcie 

znaleźć jak najwięcej szczegółów 

 

3.  Czy potraficie naśladować wiejskie zwierzęta?  

Posłuchajcie wierszyka i wykonujcie odpowiednie ruchy (takie jak zwierzątka, które 

usłyszycie). 

 

Spacer zwierząt (Agata Giełczyńska) 

 

 Dzieci biegają na czworakach 

Polną ścieżką piesek biegnie.  



Szczeka głośno w nocy, we dnie. 

Nie potrafi iść powoli,  

on zabawy, harce woli.  

 

 

 idą, kucając i trzymając się za kostki  

Kaczka wesolutko człapie,  

już po chwili wodą chlapie. 

Krótkimi rusza nóżkami,  

pływa razem z kaczętami.  

 

 poruszają się, przeskakując z nogi na nogę  

Źrebak raźno podskakuje,  

zmęczenia wcale nie czuje.  

Hen, przed siebie dalej gna,  

pędzi szybko niczym wiatr!  

 

 idą powoli, trzymając ręce za plecami i co jakiś czas wykonując skłony  

Kurka nie śpieszy się wcale,  

ziaren szuka wytrwale.  

Spacerkiem się delektuje  

i na robaczki poluje. 

 

 idą na czworakach, wolno i spokojnie  

Idzie dróżką kotek mały,  

czarne wąsy, ogon biały.  

Delikatnie łapki stawia,  



cichuteńko się zakrada 

 

4. „Kogo brakuje?” – teraz sprawdzimy Waszą pamięć ! 

Otwórzcie plik „Zwierzęta na wsi” (w załączniku) – wydrukujcie i wytnijcie obrazki. 

Wymieńcie nazwy wszystkich zwierzątek. Następnie zamknijcie oczy i poproście 

mamę lub tatę, aby zabrali jedno z nich. Czy wiecie, którego zwierzątka brakuje?  

Aby utrudnić zadanie, jednocześnie może „znikać” kilka zwierzątek. Zamiast 

„zabierać” obrazki, rodzice mogą również zamienić dwie ilustracje miejscami. 

Waszym zadaniem będzie wskazanie ich i odłożenie na wcześniejsze miejsce. 

 

5. Czy wiecie kto jest najważniejszy na wiejskim podwórku? 

 

Wysłuchajcie opowiadania „Kto jest najważniejszy?” (tekst opowiadania znajdziecie 

w  załączniku). 

 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

 

Dlaczego zwierzęta się kłóciły? 

 Dlaczego pies / krowa / owce / kury uważały się za najważniejsze?  

Jakie zwierzę pogodziło mieszkańców podwórka? W jaki sposób? 

Kto w takim razie jest najważniejszy na wiejskim podwórku? Dlaczego? 

 

 

6.  „Kto tu mieszka” – zagrajcie w interaktywną grę:)  

 

Kliknijcie w poniższego linka i spróbujcie znaleźć dom dla każdego zwierzątka. 

Udanej zabawy! 

 

https://view.genial.ly/5e8b176342b1580e14d70d07 

 

 

7. Zapraszam Was do zabawy z literkami: 

 

Otwórzcie plik „Wieś – zabawa z czytaniem”. 

Samodzielnie lub z pomocą rodziców przeczytajcie po kolei wyrazy po lewej stronie 

tabelki.  

Następnie mama lub tata wypowiadają losowo wybrany wyraz, a Wy spróbujcie go 

wskazać.  

 



Kiedy "czytanie" wyrazów po lewej stronie (z obrazkami) nie będzie Wam już 

sprawiało żadnej trudności, zasłońcie ją i powtórzcie zabawę z wyrazami po prawej 

stronie (bez ilustracji).  

  

Tabelkę można pociąć i: 

-  wykorzystać wyrazy jako memory 

- losować słowa i odczytywać je 

- uderzać drewnianym młotkiem lub innym przedmiotem w wyraz, które powie rodzic. 

 

 

8. Dla chętnych przesyłam również dodatkowo kilka Kart Pracy: 

 

 Karta Pracy nr 1 – „Na wsi” 

Pokolorujcie obrazki, a następnie w każdej ramce narysujcie tyle kropek, ile zwierząt 

danego gatunku biega po farmie. 

 

Na kolejnej stronie pokolorujcie tylko te obrazki, które są związane z pracą rolnika. 

 

Na ostatniej stronie nazwijcie zwierzątka. Podzielcie ich nazwy na sylaby. Połączcie 

sylaby rozpoczynające nazwy z odpowiednimi zwierzętami. 

 

 Karta Pracy nr 2 – „Badacz warzyw” 

 

Wybierzcie swoje ulubione warzywo. Spróbujcie określić, jaki jest jego kształt, kolor, 

smak oraz która jego część jest jadalna – łodyga czy korzeń. Pokolorujcie 

odpowiednie symbole 

 

9. A na koniec zachęcam Was do stworzenia własnego „Wiejskiego podwórka”.  

 

Może to być praca płaska (elementy przyklejone na kartce) albo przestrzenna 

(makieta). Jeśli zdecydujecie się na makietę, możecie wykorzystać różnego rodzaju 

pudełka, patyczki, plastelinę i wszystko to, na co tylko macie ochotę (oczywiście po 

konsultacji z mamą lub tatą :D ). 

 

Przykładowe zdjęcia prac o tej tematyce zamieszczam w załączniku 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


