
TEMAT KOMPLEKSOWY: Co się dzieje na wiejskim podwórku?
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1. Przywitajmy się wesoło:

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4

Przywitamy się wesoło zaklaszczemy raz, dwa, trzy, 

Przywitamy się wesoło zaklaszczemy ja i ty.

Przywitamy się wesoło już tupiemy raz, dwa, trzy.

Przywitamy się wesoło już tupiemy ja i ty.

Hop, hop dzień dobry witam wszystkich was

Cwałujemy jak koniki już muzyka woła nas. 2x

2. „Zwierzęta z wiejskiego podwórka” - zabawa dydaktyczna: Kochani poznajcie zwierzęta z 

wiejskiego podwórka. Rodzicu jeżeli posiadasz książkę o wiejskich zwierzątkach to koniecznie ją 

wykorzystaj, jeżeli nie -  włącz materiał poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=-njNzJZ-388

3. „ Wiejskie zwierzęta” - opowieść ruchowa wg pomysłu rodzica. 

Dzieci naśladują ruchy oraz odgłosy zwierząt. W czasie opowieści rodzic robi pauzy, by dzieci 

mogły same rozpoznawać, jakie odgłosami mówią zwierzątka.

Kogut obudził się najwcześniej. Przeciągnął się, ziewnął, rozprostował piórka, wyczyścił swój 

piękny czerwony grzebień na czubku głowy i wyszedł z kurnika. Słoneczko już pięknie grzało. Kogut

przeszedł się po podwórku, zajrzał to tu, to tam, po czym wskoczył na płot i zapiał: kukuryku. Kury 

obudziły się natychmiast, zaczęły wiercić się na grzędzie, znosząc jajka. Kłóciły się przy tym 

okropnie… na całe podwórko niosło się ich gdakanie: ko, ko, ko, ko. Nieopodal w stajni usłyszał tę 

kłótnię koń, zawołał kilka razy: ihaha. Wybiegł ze stajni i zaczął galopować: kląskanie. W chlewiku 

obudziły się świnki i jak to ze świnkami bywa od razu były głodne, wołały: kwi, kwi, kwi. Gdy 

zjadły, poszły wytaplać się w błocie. Z obory wychyliła łeb krowa i przywitała się ze świnkami: 

muuuu Całego gospodarstwa pilnował pies Burek, który, gdy tylko coś się działo, szczekał głośno: 

hau, hau, hau. Aż do wieczora zwierzątka jadły, bawiły się na podwórku. A gdy słońce zachodziło, 

wróciły do swoich domków spać. 

4. „Wiejska zagroda - prezentacja multimedialna wraz z zadaniami dla przedszkolaka (źródło:

przedszkolankowo.pl)

https://przedszkolankowo.pl/2017/01/30/wiejska-zagroda-prezentacja-multimedialna/wiejska-

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4
https://przedszkolankowo.pl/2017/01/30/wiejska-zagroda-prezentacja-multimedialna/wiejska-zagroda-prezentacja-multimedialna-2/
https://www.youtube.com/watch?v=-njNzJZ-388


zagroda-prezentacja-multimedialna-2/

Rodzicu włącz prezentację. Obraz możesz urozmaicić swoim opowiadaniem. Poniżej udostępniam 

ci również pomocny tekst. Na końcu prezentacji są zadania dla przedszkolaka, pozwól dziecku 

troszkę pomyśleć i cierpliwie poczekaj na jego odpowiedź:

Zadania dla przedszkolaka: 

– dokończ wg wzoru

– gdzie jest więcej?

– gdzie jest mniej?

– podziel na sylaby (wyklaskaj - Misie to potrafią;-))

– znajdź różnice

Tekst do prezentacji: 

To jest Tomek i jego czworonożny przyjaciel – pies Kajtek.

Tomek wraz ze swoimi rodzicami i siostrą Anią mieszka na wsi.

Mają tam swoje gospodarstwo. Obok domu widać traktor taty i samochód mamy. Jest też kurnik dla

kur, na którym zawsze przesiaduje kogut, który budzi nas co ranek swoim głośnym KUKURYKU!

Obok stoi wielka, czerwona stodoła. To dom dla naszych dwóch koni i krów.

W naszej zagrodzie nie zabrakło również gęsi, indyków i kaczek, które pluskają się w stawie. Jest

także świnka Chrumka co tapla się w błocie od rana.

Razem z siostrą bardzo lubimy pomagać rodzicom przy wszystkich zwierzętach…

Jednak to nie wszyscy nasi podopieczni. Zaraz za naszą farmą na wzgórzu pasą się owce i kozy.

Pilnuje ich mój Kajtek. Mamy jeszcze kota Łasucha, to Ani ulubieniec.

Wesoło na naszej wsi mijają nam dni…

5. Idą kurki – zabawa ruchowa do wierszyka (modyfikacja wierszyka M. Barańskiej „Idą 

mrówki” z „Wchodzi Stach na dach – 103 wierszyki i zabawy kształcące motorykę, koordynacje 

ruchową i ruchowo- słuchową”). Rodzic układa na dywanie z grubego sznurka duże koło. Razem z 

dzieckiem chodzą dookoła po sznurku powtarzając za rodzicem wierszyk. Przy ostatnim wersie 

wymieniają nazwę domku i wskakują 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 (…)

https://przedszkolankowo.pl/2017/01/30/wiejska-zagroda-prezentacja-multimedialna/wiejska-zagroda-prezentacja-multimedialna-2/


I w chlewiki się schowały. Itd.

6. Zadanie dla chętnych dzieci: Znajdź cień zwierzątka – otocz pętlą

7. Zapraszam do oglądnięcia bajki: Bajka dla dzieci o zwierzętach z wiejskiego podwórka: 

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

                                                             POZDRAWIAMY;-****

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

