
Kwiecień, tydzień 3 Wiosna na wsi 

Dzień 4 Makieta wiejskiego podwórka 21.04.2020 

 

Przebieg dnia 
I. Zabawa pobudzająco-hamująca – Koniki. 

Odtwarzacz CD, nagranie wesołej melodii, bębenek. 

Dzieci maszerują w określonym kierunku, w rytmie nagrania wesołej melodii, 

Kiedy usłyszą dźwięki bębenka, zaczynają zgodnie z jego rytmem poruszać się 

po okręgu – naśladują koniki. Reagują na ustalone hasła: 

− W tył zwrot – poruszają się w przeciwnym kierunku, 

− Wierzgamy kopytkami – zatrzymują się, jedną nogą wykonują ruchy podobne 

do wierzgania, 

− Stop! – zatrzymują się, zwracają twarzami do środka koła i recytują tekst, 

równocześnie wykonując odpowiednie ruchy (powtarzają go dwa razy): 

ręka, ręka – prawą dłonią dotykają lewego ramienia, lewą dłonią dotykają 

prawego ramienia, noga, noga – uderzają w prawą rękę, w prawe udo, lewą ręką 

w lewe udo, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy – miarowo klaszczą: raz z lewej, raz z 

prawej strony.* Tekst należy utrwalić wcześniej. 

•• Dopowiadanie skojarzeń. Nazwę zwierzęcia, a dzieci dopowiadają kojarzące 

się z nim słowo (z wierszy, z bajek, opowiadań). Np. 

kaczka – dziwaczka 

kaczątko – brzydkie 

koza (kozucha) – kłamczucha 

kot – Filemon 

kurka – Czubatka 

•• Ćwiczenia klasyfikacyjne – Gdzie mieszkają zwierzęta? Obrazki domów 

zwierząt. Dzieci wspólnie. je nazywają, a następnie pod każdym domem 

umieszczają sylwetę zwierzęcia, które w nim mieszka (stajnia – koń; obora – 

krowa; kurnik – kura, kogut; buda – pies; gołębnik – gołąb). 

•• Ćwiczenia poranne – zestaw nr 31  

II. Zajęcia 1. Po co hodujemy zwierzęta – ćwiczenia i zabawy. 

•• Zabawa Co nam dają zwierzęta? 

Pięć obręczy, obrazki: kury, owcy, krowy, pszczół, gęsi, jajek, miodu, jogurtu,  

pióra, poduszki. 

N. układa na dywanie pięć obręczy, w każdej z nich umieszcza zasłonięty 

obrazek zwierzęcia z wiejskiego podwórka (kury, owcy, krowy, gęsi, pszczół). 

Podchodzi z dziećmi do poszczególnych obręczy i odsłania obrazki. Dzieci 

nazywają przedstawione na nich zwierzęta i zastanawiają się, co one dają 

człowiekowi. N. pokazuje drugą grupę obrazków (jajka, miód, mleko, jogurt, 

ser, wełna, pióra, poduszka). Dzieci nazywają produkty pochodzące od zwierząt 

i umieszczają obrazki w obręczach, przy zdjęciach odpowiednich zwierząt. 

•• Zabawa Smakujemy i dotykamy. Produkty pochodzące od zwierząt, apaszka. 



N. pokazuje dzieciom produkty, które pochodzą od zwierząt, np.: jajka, ser, 

jogurt, miód, mleko, wełna, pióra. Następnie wybiera chętne dzieci, zasłania im 

kolejno oczy i podaje do spróbowania lub dotknięcia wybrany produkt. Dzieci 

podają nazwy produktów, a po odsłonięciu oczu nazywają zwierzęta, od których 

te produkty pochodzą, i wskazują je na obrazkach (ćwiczenie poprzednie). 

•• Burza mózgów – Co można zrobić z tych produktów? 

N. podaje nazwę produktu otrzymanego od zwierząt, a dzieci mówią, do 

zrobienia czego można go wykorzystać. Np. jajka – ciasto, kanapki, sałatka… 

mleko – ser, budyń, jogurt… pióra – poduszka, pierzyna… wełna – szalik, 

sweter, czapka… 

•• Zabawa ruchowa – Gdzie kto mieszka. 

Obrazki domów zwierząt: budy, ula, stajni, obory, obrazki zwierząt: koni, krów, 

pszczół, psów, tamburyn. 

N. odsłania, umieszczone w różnych miejscach sali, obrazki domów zwierząt. 

Dzieli dzieci na cztery grupy i rozdaje im obrazki zwierząt. Dzieci poruszają się 

po sali przy dźwiękach tamburynu, naśladując sposób poruszania się zwierząt 

przedstawionych na obrazkach. Na przerwę w grze odszukują dom zwierzęcia, 

którym są, i siadają w jego pobliżu; kolejno przypominają, jak ten dom się 

nazywa. Potem zamieniają się obrazkami i zabawa trwa dalej. 

Zajęcia 2. Wspólne wykonanie makiety wiejskiego podwórka. 
•• Omówienie przez dzieci wyglądu wiejskiego podwórka. 

− Jakie budynki powinny się tam znaleźć? 

− Jakie zwierzęta tam spotkamy? 

•• Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. 

Kolorowe czasopisma, kredki, zdjęcia/obrazki zwierząt z wiejskiego podwórka, 

tekturki, kleje, plastelina, zielone farby, pędzelki, prostokątny kawałek 

styropianu, papier kolorowy, bibuła, wykałaczki. 

• Dzieci wycinają z kolorowych czasopism obrazki/zdjęcia zwierząt, które 

można spotkać na wiejskim podwórku (lub je rysują). 

• Dzieci przyklejają obrazki/zdjęcia na tekturkach i umocowują je plasteliną do 

tekturowych podstawek. 

• N. przygotowuje prostokątny kawałek styropianu (0,5 m x 1 m), maluje go 

zieloną farbą z dodatkiem mąki ziemniaczanej. 

• Dzieci oklejają pudełka kolorowym papierem – otrzymują zabudowania 

gospodarcze, dom gospodarza. 

• Wspólne komponowanie makiety na styropianie, ozdabianie elementami 

wykonanymi z bibuły (np. rośliny, staw) lub z wykałaczek (płot). 

•• Wykonanie pracy. 

•• Oglądanie makiety, nazywanie zabudowań, zwierząt. 

•• Umieszczenie makiety w kąciku przyrody. 

•• Porządkowanie miejsc pracy. 

•• Zabawa ruchowa – Wiejskie zwierzęta. Tamburyn, chustka do zasłonięcia 

oczu. 



Dzieci poruszają się po kole przy dźwiękach tamburynu. W środku koła 

spaceruje dziecko z zasłoniętymi oczami. Na przerwę w grze dziecko ze środka 

koła wskazuje którąś stronę i podaje nazwę dowolnego zwierzęcia z wiejskiego 

podwórka, np. krowa. Wskazana osoba naśladuje głosem krowę, a dziecko z 

zasłoniętymi oczami odgaduje jej imię. Jeśli zgadnie, dzieci zamieniają się 

miejscami. Jeśli nie zgadnie – pozostaje w kole do momentu odgadnięcia 

imienia kolegi/koleżanki. 

•• Swobodne zabawy z zastosowaniem urządzeń ogrodowych. 

III.  Ćwiczenia klasyfikacyjne – Co jedzą zwierzęta? 

Obrazki przedstawiające pożywienie zwierząt z wiejskiego podwórka. 

Dzieci nazywają pokarmy przedstawione na obrazkach (marchew, kapusta, 

mleko, ryby, trawa, kości, mięso, siano, ziarna zbóż, groch, orzechy). Potem 

układają przy obrazkach określonych pokarmów sylwety zwierząt, które się 

nimi żywią. Np. ziarna zbóż – kura, koń, kaczka, gęś; marchew, kapusta – 

królik; mleko, ryby – kot; trawa, siano – krowa, owca, koza, koń; kości, mięso – 

pies. 

•• Zabawa ruchowo-naśladowcza – Zapraszam jako… 

Dzieci siedzą w kole na krzesełkach. Obok jednego z dzieci z prawej strony 

znajduje się wolne miejsce. To dziecko mówi: Miejsce po mojej prawej stronie 

jest wolne. Zapraszam na nie Kasię jako… kurkę. Zaproszone dziecko idzie w 

kierunku wolnego miejsca, naśladując ruchy kury. 

•• Zabawa muzyczno-ruchowa – Na podwórku. Odtwarzacz CD, nagranie 

piosenki Na podwórku, tamburyn. 

Dzieci są zwierzętami – mieszkańcami wiejskiego podwórka. Zajmują dowolne 

miejsca na środku sali (w przysiadzie). W rytmie nagrania piosenki przeskakują 

z nogi na nogę. Między nimi jest gospodyni. Na przerwę w nagraniu i dźwięk 

tamburynu gospodyni zaczyna maszerować, dotykając głów zwierząt, które 

rozpoczynają marsz za nią. Zadaniem gospodyni jest zaproszenie do marszu 

wszystkich zwierząt. Na końcu przechodzą do koła i wspólnie śpiewają 

piosenkę Na powórku. 


