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„Co słychać na wsi?” 

 

Witajcie kochani! 

Tematem naszych dzisiejszych zajęć będą odgłosy wiejskich zwierzątek. Będziecie 

odgadywać, kto je wydaje, a także sami spróbujecie je naśladować  

 

1. Na początek – muzyczna rozgrzewka! Wykonajcie poranną gimnastykę razem z 

bohaterami piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

 

2.  „Kołysz się jak kaczka”, „Poruszaj się jak taczka” – pobawmy się z Kartami 

Ruchowymi! 

W załączniku znajdziecie Karty do Ćwiczeń Ruchowych. Jeśli macie taką możliwość, 

wydrukujcie i wytnijcie je. Wylosujcie kilka z nich i wykonajcie ćwiczenia 

Jeśli nie możecie ich wydrukować, odczytujcie kolejno ćwiczenia z ekranu 

komputera 

 

3. A teraz poćwiczymy Wasze paluszki! Nauczymy się nowej zabawy paluszkowej 

„Owieczki”  

 

Pięć owieczek w zagrodzie bryka:  

(pokażcie całą dłoń) 

jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.  

(liczcie  na palcach) 

Nagle patrzcie, jedna znika!  

(schowajcie mały palec, pomagając sobie drugą ręką) 

Cztery owieczki w zagrodzie brykają:  

(pokażcie cztery palce) 



jeden, dwa, trzy, cztery.  

(liczcie na palcach) 

Jedna odeszła, więc trzy zostają.  

(chowają serdeczny palec) 

Trzy owieczki małe:  

jeden, dwa, trzy  

(liczcie na palcach) 

idą razem na hale.  

(„kroczcie” palcami po przedramieniu drugiej ręki) 

Przez strumyk przeskoczą , 

(zmieńcie rękę i „kroczcie” po drugim przedramieniu) 

i dalej wesoło kroczą.  

(palcami „wspinajcie się” na czubek głowy) 

A gdy dotrą na sam szczyt,  

całą trawę zjedzą w mig!  

(podrapcie się po głowie) 

 

4. Czy potraficie odgadnąć , czyje to odgłosy? 

 

Zachęcam Was do obejrzenia filmiku o wiejskich zwierzątkach. Usłyszycie, jakie 

odgłosy wydają. Przypomnicie sobie, jak nazywają się rodzicie i ich dzieci. A 

następnie czeka na Was kilka zadań: 

- Spróbujcie odgadnąć, jakie zwierzę wydaje ten odgłos. 

- Odszukajcie wszystkie różnice między obrazkami. 

- Zgadnijcie, które zwierzę zniknęło! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3W

ZgAX0XStJC4JgF4zw5ORrOMVUyZTfS8Ze-z_Ft6-E7IN2WGyxAQ5lDg 

 

Jeśli  bardzo spodobało się Wam odgadywanie odgłosów zwierzątek, możecie zagrać 

w jeszcze jedną grę: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WZgAX0XStJC4JgF4zw5ORrOMVUyZTfS8Ze-z_Ft6-E7IN2WGyxAQ5lDg
https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WZgAX0XStJC4JgF4zw5ORrOMVUyZTfS8Ze-z_Ft6-E7IN2WGyxAQ5lDg


https://view.genial.ly/5e9336bb124be30da536b6cc?fbclid=IwAR1OUJyNh9nXjJfY7

YPCAaiWwqdDAmXfrnTLc2V7TJ7IEm6KjDdbd3KU_iQ 

 

 

5. „Ko ko”, „miau miau”, „gul gul”, „kukuryku” – kogo słychać w tym kurniku?  

(Karta Pracy nr 1) 

 

Wydrukujcie Kartę Pracy nr 1.  

Odszukajcie na ilustracji i otoczcie pętelką wszystkie jajka. Policzcie ile ich jest, tyle 

samo jajek narysujcie w koszyku. Następnie połączcie odgłosy zwierząt w ramkach 

z  odpowiednimi zwierzętami. 

 

6. A teraz sami przemówicie zwierzęcymi językami 

 

Do tej zabawy możecie wykorzystać obrazki zwierząt wiejskich z wczorajszych zajęć. 

Wylosujcie jeden z nich i spróbujcie naśladować odgłos zwierzątka, które się na nim 

znajduje. Proste? To dopiero rozgrzewka! 

 

Tym razem po wylosowaniu obrazka, zaśpiewajcie głosem wydawanym przez to 

zwierzę na melodię jakiejś znanej Wam piosenki (np. „Sto lat” lub „Wlazł kotek na 

płotek”.  

 

7. A teraz zaśpiewajcie i poruszajcie się jak zwierzątka w piosence Ciekawe, kto 

dotrwa do końca – będzie coraz szybciej!!!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Osl8JG6GcEs 

 

8. „Czy to bajka czy nie bajka ? Ktoś się chyba wykluł z jajka!” – czyli historyjka 

o  Kurce 

 

 Jeśli macie taką możliwość, wydrukujcie i wytnijcie obrazki historyjki (plik w 

załączniku – „Kurka – zabawa logopedyczna”). Ułóżcie je w odpowiedniej kolejności. 

A następnie wydajcie takie dźwięki, aby Wasze obrazki „ożyły”.  

 

Propozycja: 

Kura wysiadująca jajka – „ciii” z palcem na ustach;  

Jajko z małym pęknięciem – ciche „trrrach”;  

Jajko z dużym pęknięciem – głośne trrrach; 

Pisklę w skorupce – ciche pi pi pi;  

Wyklute pisklę – głośne pi pi pi;  

Kura – głośne ko  ko  ko. 

 

 

9. Dla chętnych przesyłam również kilka dodatkowych Kart Pracy: 



 

 Karta Pracy nr 2  

Pomóżcie dzieciom znaleźć drogę do zwierzątek, tak aby mogły je nakarmić. 

Pokolorujcie obrazki. 

Następnie poprawcie po śladzie bele siana. 

 

 Karta Pracy nr 3 

Policzcie kury na każdej grzędzie i narysujcie tyle samo kropek w kwadraciku 

obok. 

Spróbujcie na każdej grzędzie odszukać kurę, która różni się od pozostałych 

i  otoczcie ją pętelką. 

 

10.  „Kogut czy kurka?” – kogo dziś stworzy Mały Artysta? 

 

Przesyłam w załączniku propozycję pracy plastycznej – Kogut lub Kurka. Do ich 

wykonania potrzebujecie kolorowego papieru, nożyczek i kleju. Możecie również 

wykorzystać kredki oraz mazaki, aby dorysować szczegóły swoim ptaszkom. 


