
TEMAT TYGODNIA: W GOSPODARSTWIE (18.03-25.03.2020) 

18.03.2020 

1. Wiersz „W gospodarstwie” T. M. Massalska  

 

Pieje kogut już od świtu: – Kukuryku! Kukuryku!  

Kura do kurczaków żwawo  

gdacze: – W lewo!  

Gdacze: – W prawo!  

Kaczka kwacze: – Kwa! Kwa! Kwa!  

Trzy kaczątka dziobem pcha.  

Krowa muczy: – Mu! Mu! Mu!  

Aż po prostu brak jej tchu.  

Koń opędza się od much.  

I rży głośno: – Jestem zuch! 

 Świnka chrumka: – Chrum! Chrum! Chrum! 

 Co za hałas! Co za szum!   

Kot cichutko miauczy: – Miau!  

A pies szczeka: – Hau! Hau! Hau! 

 

Pytania pomocnicze do wiersza: 

- Jakie zwierzątka występowały w wierszu? 

- Jaki głos wydaje: kogut / kura / kaczka / krowa / świnia / kot / pies? 

 

2. „Dziwne rozmowy” sł. Anna Alexandrowicz, muz. Włodzimierz Zaliński – zabawa 

ruchowa do piosenki. 

W chlewiku mieszka świnka i trąca ryjkiem drzwi. (Dziecko naśladuje chód świnek)  

Gdy niosę jej jedzenie, to ona: „Kwi, kwi, kwi!” (dziecko wydaje odgłosy, naśladując 

zwierzątko)  

Opodal chodzi kaczka, co krzywe nóżki ma. (dziecko naśladuje chód kaczek)  

Ja mówię jej: „Dzień dobry”, a ona: „Kwa, kwa, kwa.” (dziecko wydaje odgłosy, naśladując 

zwierzątko)  

Na drzewie siedzi wrona, (dziecko, naśladuje ruchy wrony) jest czarna, trochę zła.  

Gdy pytam: „Jak się miewasz?”, to ona: „Kra, kra, kra!” (dziecko wydaje odgłosy, naśladując 

ptaka)  

Przed budą trzy szczeniaczki, (dziecko, naśladuje chód piesków) podnoszą straszny gwałt.  

Ja mówię: „Cicho, pieski”, a one: „Hau, hau, hau!” (dziecko wydaje odgłosy, naśladując 

zwierzątko) 

Piosenkę znajdziesz tutaj : 

https://www.youtube.com/watch?v=qc5a7O1odnI 



3. Praca plastyczna „Krówka” 

- przygotuj papier kolorowy, klej, nożyczki oraz czarną kredkę 

- wytnij pokazane na zdjęciu elementy 

 

- wycięte elementy przyklej klejem do kartki 

 

 

 



- do przyklejonej krówki dorysuj oczka, nos, nóżki i ogonek 

 

BRAWO ! Twoja praca jest już gotowa :) 

 

4. Zabawa paluszkowa do wiersza.  

 

 

Każdy mój paluszek w zwierzątko zmienić muszę. 

Gruby okrągły kciuk w owczarka zmienię tu. 

Ten wskazujący to koń po łące goń go goń. 

Środkowy jak krówka jest i mleczko dawać chcę. 

Serdeczny to stara koza zaprzęgnę go do woza. 

A mały paluszek beee w owieczkę zmienił się! 

 

 

19.03.2020 

1. "Na wiejskim podwórku" bajka terapeutyczna Tatiany Jankiewicz 

 

      Za górami, za lasami, wśród złotych pól i zielonych traw, na pięknej polanie otoczonej 

dębami znajdowała się wioska, a na jej skraju małe podwórko, na którym mieszkały 

zwierzęta. Wśród mieszkańców były czarno-białe krówki, różowe świnki, brodate kózki, 

żółte kaczuszki, kurki, indyki i milutkie króliki. Życie tam płynęło spokojnie,  

a zwierzątka żyły w wielkiej przyjaźni. Całe dnie spędzały na zabawach, figlach  



i psotach. Były dla siebie miłe, dobre i uczynne, często mówiły proszę, przepraszam, 

dziękuję. Wszystkie zwierzęta bardzo się lubiły i pomagały sobie  

w trudnych chwilach. Zwierzątka dbały o swój wiejski ogródek, w którym rosły piękne, 

kolorowe kwiaty. Codziennie troszczyły się o nie, podlewały je, a one odwdzięczały się 

kolorami, jak tęcza i cudownym zapachem.  

I tak mijał dzień za dniem, miesiąc za miesiącem… 

      Pewnego dnia stało się coś strasznego. Na wiejskie podwórko wkradła się ZŁOŚĆ. 

Niespostrzeżenie zapanowała nad każdym mieszkańcem podwórka. Szeptała zwierzątkom 

niemiłe słówka, namawiała do kłótni. Od tego czasu na podwórku zapanował bałagan i 

hałas. Zwierzęta kłóciły się ze sobą – świnki wyzywały kózki, kaczki wyzywały kurki, a 

koniki podstawiały kopytka owieczkom i rżały ze śmiechu, gdy te przewracały się. Nie 

myślały o tym, że komuś może stać się krzywda. Zapominały o magicznych słowach. Nie 

potrafiły już bawić się razem, krzyczały na siebie, hałasowały i przestały uśmiechać się do 

siebie. Były dla siebie niemiłe,  

co bardzo cieszyło ZŁOŚĆ. Zwierzątka zapomniały również o swoim ogrodzie,  

o kwiatkach, pięknych jak tęcza, które powoli stawały się coraz brzydsze i już tak nie 

pachniały. Wieść o hałaśliwym i skłóconym podwórku rozniosła się po całym świecie  

i dotarła do dobrej, wiosennej wróżki, która postanowiła pomóc zwaśnionym zwierzętom. 

Zasmuciła się bardzo ujrzawszy ogródek pełen zwiędniętych kwiatów oraz wykrzywione 

od złości miny zwierzątek. Czarodziejka prosiła zwierzęta, by zmieniły swoje 

postępowanie, prosiła ZŁOŚĆ, by ta opuściła wiejskie podwórko  

i odeszła daleko, daleko… ale ani zwierzątka, ani ZŁOŚĆ nie słuchały jej. Wtedy wróżka 

podarowała zwierzętom magiczne pudełko i poprosiła, by złapały w nie ZŁOŚĆ. 

Zwierzątka bardzo ucieszyły się z prezentu, ponieważ były już bardzo zmęczone ciągłymi 

kłótniami. Gdy ZŁOŚĆ spała, złapały ją i włożyły do pudełka.  

W pudełku ZŁÓŚĆ zamieniła się w coś miłego i przyjemnego, w coś, co pozwoliło 

zwierzętom zrozumieć, że o wiele przyjemniejsze jest życie w zgodzie, gdzie nie ma 

hałasu, kłótni i gdzie panuje przyjaźń… 

Na wiejskim podwórku znowu zapanował ład i porządek… 

Pytania pomocnicze do opowiadania:  

 

- Co wydarzyło się kiedy na wiejskim podwórku pojawiała się złość? 

- Kto pomógł zwierzątkom poradzić sobie ze złością?  

 

2. Głosy zwierząt” – Naśladowanie podanych 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. 

     3. Budujemy domki dla zwierząt – zabawa konstrukcyjna.  

Z drewnianych klocków zbuduj farmę. Powiedz jakie zwierzątka zamieszkały na Twojej 

farmie oraz jakie odgłosy wydają te zwierzątka. 

 

20.03.2020 

1. Zabawa ruchowa „Koniki” 

Ruchy wykonywane do słów piosenki, którą znajdziesz TUTAJ: 

https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA 

Noga goni nogę 

Bujają koniki 

Stukają kopytka 

W rytm muzyki 

Jedna noga tupie: tup, tup, tup 

Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk 

Konik skacze sobie: hop, hop, hop 

Koniku w drogę! Wioooooooooooo! 

2.  „W zagrodzie Małgosi"-bajka ortofoniczna E. Michałowskiej- naśladowanie przez dziecko 

dźwięków wydawanych przez zwierzątko. 

 

Wieczorem w zagrodzie ciocia 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. 

http://chomikuj.pl/renata.misia/Muzyka/04+-+Koniki,585748413.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA


3. Zabawa naśladowcza „Na wiejskim podwórku” 

Dzieci biegają swobodnie. Zatrzymują się i na hasło: Pieski – chodzą na czworakach i 

naśladują szczekanie psa. Na hasło: Koniki – biegną, zatrzymują się i grzebią kopytkiem. 

Na hasło: Koguty – stają na jednej nodze i naśladują pianie koguta. 

4. Karta pracy: 

Nazwij zwierzę, wyklej kółka plasteliną, papierem kolorowym lub bibułą. 

 

 

www.pinterest.com 

 

http://www.pinterest.com/


23.03.2020 

1. „Idą kurki”- zabawa do wierszyka. Rozkładamy na dywanie z grubego sznurka koło. 

Dziecko chodzi dookoła po sznurku powtarzając za rodzicem/ opiekunem wierszyk. Przy 

ostatnim wersie wymienia nazwę domku i wskakuje do środka koła. 

Idą sobie kurki dróżką: 

Pierwsza kurka tupie nóżką, 

Druga kurka tupie nóżką, 

Trzecia kurka tupie nóżką. 

Potupały, potupały 

I w kurniku się schowały. 

Idą sobie świnki dróżką: 

Pierwsza świnka tupie nóżką, 

Druga świnka tupie nóżką, 

trzecia świnka tupie nóżką. 

Potupały, potupały 

I w chlewiki się schowały.  

 

Idą sobie pieski dróżką: 

Pierwszy piesek tupie nóżką, 

Drugi piesek tupie nóżką, 

Trzeci piesek tupie nóżką. 

Potupały, potupały 

I do budy się schowały. 

 

Idą sobie krówki dróżką: 

Pierwsza krówka tupie nóżką, 

Druga krówka tupie nóżką, 

Trzecia krówka tupie nóżką. 

Potupały, potupały 

i do obory się schowały. 

 

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

 

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 pomocnicze do wiersza: 

 

Jakie zwierzątko chodziło po ogródku? 

Dla kogo kura niosła ziarenko? 

Kto latał za kurką? 

Kto pilnował stada? 

 

3. Dzieci oglądają obrazek z dorosłymi zwierzętami i ich dziećmi. Podają ich nazwy i łączą 

je w pary. 

  

 

 
www.pinterest.com 

 

4. Memory „Zwierzątka”- drukujemy obrazki w dwóch egzemplarzach, odwracamy 

tak, aby nie było widać obrazków. Rozkładamy kraty, zadaniem dziecka jest 

odnaleźć dwie takie same karty. 



 
 

 



24.03.2020 

 

1. Stary Donald farmę miał – piosenka połączona z zabawą naśladowczą. 

Dzieci naśladują odgłosy wydawane przez zwierzęta występujące w piosence. 

 

Stary Donald farmę miał 

 

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł! 

Na tej farmie pieska miał ija, ija, oł! 

Słychać hau, hau tu, 

Hau, hau tam, 

Hau tu, hau tam, 

Wszędzie hau, hau, 

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł! 

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł! 

Na tej farmie krowy miał ija, ija, oł! 

Słychać mu, mu tu, 

Mu, mu tam, 

Mu tu, mu tam, 

Wszędzie mu, mu, 

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł! 

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł! 

Na tej farmie kaczki miał ija, ija, oł! 

Słychać kwa, kwa tu, 

Kwa, kwa tam, 

Kwa tu, kwa tam, 

Wszędzie kwa, kwa, 

Stary Donald farmę miał ija, ija oł! 

 

 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=XQRHDliey4c 

 

 

2. „Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował” –  wiersz, który ma poszerzyć wiedzę 

dziecka na temat pokarmów spożywanych przez zwierzęta na wsi. 

 

 

To jest Filik – kotek bury. Ma wąsiki i pazury. 

Dobry jest ten kotek Filik: chce, by wszyscy mleko pili. 

Stanął Filik przy kurniku. 

– Czy chcesz mleka, koguciku? 

Lecz kogucik z kurką czarną na śniadanie jedli ziarno. 

https://www.youtube.com/watch?v=XQRHDliey4c


Koło żłobu stoi konik. Filik ładnie się ukłonił. 

– Lubisz mleko? 

– Nie, ja rano smaczny owies jem i siano.  

Do królika kotek podszedł. 

– Pij, pij mleczko, bardzo proszę! 

Ale królik siadł pod drzewkiem: chrupu, chrupu – gryzł marchewkę [...] 

Więc do krówki poszedł kotek. 

– Czy na mleko masz ochotę? 

– Nie, Filiku, bo ja przecież jem zieloną trawkę w lecie. 

Koło furtki kózka biała także mleka pić nie chciała. 

– Zabierz sobie, kotku, dzbanek! Ja jem liście kapuściane [...] 

  

Po przeczytaniu wiersza zadajemy dziecku pytania: 

 Jak miał na imię kotek?  

 Czym kotek częstował zwierzęta? 

 Co kogucik i kurka jedli na śniadanie? 

 Co koń jadł rano?  

 Co gryzł królik? 

 Co lubi jeść krowa? 

 Dlaczego kózka nie chciała pić mleka? 

 

3. „Przysmaki zwierząt” – dziecko łączy w pary zwierzę i jego przysmak. 

 

Karta pracy 

 

 



                                           
 

 

                                                                                                 
 

 

                                                 
 

 

                                               



 

4.  „Karmimy kurki” – zabawa. 

Do zabawy będzie potrzebny talerzyk, słomka i papierowe kulki, które dziecko może 

wykonać samodzielnie. 

Zadaniem dziecka jest przeniesienie papierowych kuleczek za pomocą słomki na 

pusty talerzyk. Ćwiczenie należy wykonać z jednoczesnym torem prawidłowego 

oddychania. 

 

 

 

 

25.03.2020 
 

 „Dzień dobry zwierzątka”- zabawa usprawniająca narządy mowy 

 

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury w kurniku na 

grzędzie (oblizywanie czubkiem języka górnych zębów po wewnętrznej stronie), krowa i 

koń w oborze (unoszenie języka za górne zęby i cofanie go do podniebienia miękkiego), a 

piesek w budzie (język w przedsionku jamy ustnej, oblizywanie górnych zębów). 

Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szerokie otwieranie buzi i wysuwanie 

języka nie dotykając o zęby), rozejrzał się po podwórku (kierowanie języka w kąciki ust, 

przy szeroko otwartych ustach), wyskoczył na płot (unoszenie języka nad górną wargę) i 

głośno zapiał - kukuryku!! 

Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały - ko - ko - ko!! Na śniadanie kurki zjadły 

ziarenka (chwytanie ziarenek ryżu preparowanego wargami). 

Obudził się też piesek, zaszczekał - hau hau, hau!! Pobiegał w koło podwórka (usta szeroko 

otwarte, oblizywanie warg ruchem okrężnym). Zmęczył się bardzo tym bieganiem i 

dyszy (wysuwanie szerokiego języka do brody). 

Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał - miau, miau!! Wypił mleczko z 

miseczki (wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki). 

W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi (wysuwanie warg do przodu jak przy 

samogłosce u). 

Krowa zaryczała - muu, muu!! A koń zaparskał, że też już nie śpi (parskanie, kląskanie). 

A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz? (dzień dobry). 

 

1. " Co to za zwierzę"- zabawa słuchowa.   

 

Link do strony: https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0 

 

Dziecko rozpoznaje odgłosy wydawane przez zwierzęta wiejskie, na podstawie efektów 

dźwiękowych. 

 

2. Podsumowanie wiadomości z całego tygodnia – zagadki. 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0


 

 

Chodzi po podwórku, 

Woła: „Kukuryku”, 

On i jego przyjaciele, 

Mieszkają w kurniku. 

(kogut) 

 

Bawię się w błocie 

Krzyczę: „Kwiku, kwiku”. 

Mieszkam w chlewiku .... 

(świnia) 

 

Często wołam: me, me, me. 

Czy ktoś wełnę moją chce? 

( owca) 

 

Ciężko pracuję na wsi cały dzień. 

Odpoczywam w stajni i nie 

jestem leń. 

(koń) 

 

Gdaczę sobie: ko, ko, ko, 

Na śniadanie dam ci jajko. 

(kura) 

 

Zawsze blisko krowy i ogonem 

miele, każdy już odgadnie, 

bo to przecież...(ciele) 

 

Nad rzeczułką wartką, 

kto to drepce z dziatwą? 

Żółte nóżki ma. 

Gę, gę, gę, gę, ga! ... (gęś) 

 

Tak cichutko chodzi, 

że go nikt nie słyszy, i dlatego bardzo 

boją się go myszy. ...(kot) 

 



Mieszka w chlewiku 

tłuścioszka znana. 

Przez ludzi na słoninkę 

i mięso chowana. ...(świnia) 

 

Chodzi po podwórku 

I grzebie łapami. 

Jest to ptak domowy, 

Nazwijcie go sami. ... (kura) 

 

Dobre ma zwyczaje 

– ludziom mleko daje. ...(krowa) 

 

Bywa siwy, gniady, kary, 

Wozi ludzi i ciężary. ... (koń) 

 

Za kości rzucone dziękuje ogonem. ... 

(pies) 

 

po podwórku sobie chodzi 

i kurczęta żółte wodzi. ... ( kura) 

 

Mucząc woła gospodynię 

Bo to zwierze z tego słynie, 

Że gdy muczy to oznacza - 

Gospodynię czeka praca  

.Mleko wnet do wiadra leci, 

By je piły wszystkie dzieci, 

Żeby każdy z Was był zdrowy 

A to mleko dają ...(krowy) 

 

Żółciutkie kuleczki 

Za kura się toczą, 

Kryją się pod skrzydła, 

Kiedy wroga zoczą. ... (kurczęta) 

 

W każdej wsi jest taki budzik, 

który co dzień budzi ludzi. 

Budzik chodzi, łapką grzebie. 

Choć nie czesze się, ma grzebień. ...(kogut) 

 



Szybko biega, rży i parska. 

Na śniadanie - owsa garstka. 

Potem w stajni grzecznie stoi. 

Czeka, aż go ktoś napoi. 

Ty odważnie podejdź doń, 

bo to jest po prostu ... (koń) 

Żółte, puszyste piórka, 

okrągłe, grube brzuszki, 

oczka jak dwa paciorki 

i płaskie krzywe nóżki. ...(kaczątko) 

 

Nawet śpi w ostrogach 

Ten rycerz podwórka. 

Rankiem budzi ludzi , 

w dzień czuwa przy kurkach. ...(kogut) 

 

Chodzi po podwórku- 

Zawsze grzebień nosi, 

Jest panem podwórka 

i chlubą gosposi? ... ( kogut) 

 

3. Praca plastyczna – dziecko wykleja owieczkę watą (wata, klej). 

 

Karta pracy 

 



 


