
12.04.2021r. Poniedziałek 
1. Słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller „Wiejskie ustronie”. 
 
– Nie uwierzycie, co się nam przytrafiło! – opowiadał przy kolacji dziadzio. – Postanowiliśmy  

z babcią zabrać was na parę dni na wieś, więc zacząłem szukać gospodarstwa agroturystycznego 

położonego w jakiejś ładnej i spokojnej okolicy. Znalazłem. Miejsce dobrze mi znane. Patrzę  

na nazwisko gospodarza – coś takiego! Mój kolega z dzieciństwa też nazywał się Maciszek, ale  

na imię miał Staś, a nie Janusz. Dzwonię. I cóż się okazuje…? – ten Janusz to rodzony syn Stasia. 

Ale było radości! Staś zaprosił nas do siebie razem z wnukami.  

– Pojedziemy na wieś? – ucieszyła się Ada.  

– Oczywiście – jeśli rodzice się zgodzą – zaznaczyła babcia.  

Na szczęście mama z tatą nie mieli nic przeciwko temu. Olkowi zdawało się nawet, że tata  

puścił oko do mamy, zupełnie jakby chciał powiedzieć: „Nareszcie będziemy mieli trochę czasu  

tylko dla siebie”.  

Gospodarstwo agroturystyczne, pod wdzięczną nazwą „Ustronie”, okazało się miejscem  

wymarzonym na odpoczynek. Pan Staś nie ukrywał wzruszenia.  

– Wasz dziadek przyjeżdżał tu z rodzicami na wakacje – opowiadał Olkowi i Adzie. – Chodziliśmy 

razem na grzyby i jagody, paśliśmy krowy… 

– Ma pan krowy? – zainteresował się natychmiast Olek.  

– A mam – uśmiechnął się kolega dziadka. – Ta starsza to Jagoda, a ta młodsza – Malina.  

– A kaczuszki? – chciała wiedzieć Ada.  

– Kaczuszki też są. 

Całe popołudnie dzieci spędziły na zwiedzaniu stajni, obory i kurnika. Adzie najbardziej  

podobało się karmienie kur i kaczek, a Olkowi – królików. Oboje z zachwytem przyglądali się,  

jak pan Staś czyści konia. 

– Co prawda do pracy w polu używam traktora – opowiadał pan Staś – ale kiedy do Janusza  

przyjadą goście, to każdy dzieciak marzy, żeby wsiąść na prawdziwego rumaka.  

Olkowi natychmiast zaświeciły się oczy.  

– A czy ja… też mógłbym się przejechać? – zapytał z nadzieją w głosie.  

– Na koniu czy na traktorze? – chciał wiedzieć pan Staś.  

– Jak znam mego wnuka, to na jednym i drugim – zaśmiał się dziadzio.  

Trzy dni przeleciały jak z bicza strzelił. W tym czasie dzieci zdążyły zaprzyjaźnić się z Burym,  

który okazał się nadzwyczaj spokojnym koniem. Z Olkiem i Adą na grzbiecie spacerował po  

całym gospodarstwie, a w tym czasie prowadzący go za uzdę pan Stanisław opowiadał, jak mu  

się gospodarzy. Okazało się, że ma duże pole, na którym uprawia rzepak. 

– Musicie przyjechać w maju – zapraszał. – Zobaczycie, jak pięknie kwitnie.  

– Jak ty sobie, Stasiu, z tym wszystkim radzisz? – nie krył uznania dziadzio. 

– Wstaję o piątej, oporządzam zwierzęta, a potem po kolei robi się, co trzeba – odparł zadowolony 

gospodarz.  

– Wiesz, dziadziu, chyba będę rolnikiem – zwierzył się Olek, gdy trzeba było pożegnać wiejskie  

„Ustronie” i ruszać do miasta. 

– Byłbyś gotów na tak ciężką pracę? – zdziwił się dziadzio. 

– Jasne – kiwnął głową Olek. 

– A na wstawanie o piątej rano? 

– Nad tym musiałbym jeszcze popracować… – przyznał się największy śpioch w rodzinie. 



2. Rozmowa na temat opowiadania – Rodzic zadaje pytania:  

− Co zobaczyły dzieci w gospodarstwie syna pana Stasia?  

− Co robili Olek i Ada podczas wizyty w gospodarstwie?  

− Jakie obowiązki ma do wykonania rolnik?  

 

3. Zabawa ruchowa „Przestraszone kurczęta”.  

Dzieci są kurczętami. Poruszają się po całym pokoju przy dźwiękach  tamburynu lub innego 

dowolnego dostępnego instrumentu. Na przerwę w grze stają na jednej nodze i machają ramionami 

(skrzydłami) – kurczęta przestraszyły się szczekającego pieska i starają się go odpędzić. 

 

4. „Bystre oczko” - ułóż puzzle „Na wsi” (załącznik nr 1) 

 
 

13.04.2021r. Wtorek  

1.  Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki „Ciocia Tecia”. Nauka piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=fSSRwIAQIcE&feature=emb_title 

 
2.  Film edukacyjny - wycieczka na wieś, do gospodarstwa rolnego. Poznacie różne zwierzęta 

gospodarskie i ich głosy. Dowiecie się także skąd się bierze mleko dzięki przygodzie Reksia i Pucka z 

opowiadania Jana Grabowskiego. 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=fSSRwIAQIcE&feature=emb_title
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831


3. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach hodowanych przez ludzi. Odszukiwanie odpowiedzi na 

obrazku przedstawiającym wiejskie podwórko.  

Choć się zielonej trawy naje,     Mieszka sobie w chlewiku,  

to mleko zawsze białe daje. (krowa)      z koryta wyjada  

        i z nikim nie gada.    (świnia) 

 

Głośno pieje: - Kukuryku,      Lubi owies, lubi siano,  

wstań dziewczynko i chłopczyku. (kogut)   w stajni rży i parska rano.    (koń) 

  

Kiwa się śmiesznie      Ma długie uszy,  

na krótkich nóżkach,      futerko puszyste, 

pływa po stawie,      ze smakiem chrupie  

zwie się ……... (kaczuszka)    sałaty listek.        (królik) 

 

 
 

Teraz Wy możecie układać zagadki o zwierzętach dla waszych bliskich. 

4. Pokoloruj obrazek (załącznik nr 2) 

Zapytaj dziecka czy wie, jak nazywają się zwierzęta i ich małe: 

- Kura + kurczątko; 

- Krowa + cielątko; 

- Klacz + źrebiątko; 



- Kaczka + kaczątko; 

- Owca + jagniątko 

- Koza + koźlątko. 

 

14.04.2021r. Środa 
1. „Na wiejskim podwórku”-  zabawy matematyczne ze zwierzętami. 

Rodzicu, wydrukuj załączone wiejskie zwierzęta (załącznik nr 3) , albo też wytnij je z gazet z pomocą 
swojego dziecka. Następnie zapytaj dziecko, czy można podzielić te zwierzęta na dwie grupy ( np. 
zwierzęta które maja dwie i cztery nogi), po czym podzielcie je w ten sposób. Przeliczcie dwa zbiory i 
dziecko niech powie który jest większy. Następnie segregujcie zwierzęta biorąc pod uwagę to czy 
mają rogi czy też nie; czy są to ptaki (mają skrzydła, dzioby, pióra) i pozostałe zwierzęta (ssaki). 
Zapytaj dziecko czy ma inny pomysł jak można podzielić zwierzęta. 

 



2. „Wiejska zagroda” – policz obrazki zwierząt (załącznik nr 4) 

 
3. Zwierzęta pogubiły własne cienie. Pomóż je im odnaleźć. Połącz linią zwierzę z jego cieniem – 

załącznik nr 5 - nie trzeba drukować – dziecko może wskazać na ekranie.  

 



4. Domowe eksperymenty i sztuczki to świetna zabawa.  Eksperymenty z mlekiem ( kolorowe 

mleko)  link https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g  

 

15.04.2021r. Czwartek 

1. Zestaw zabaw ruchowych w domu z wykorzystaniem gazety. 
1.Rodzic odkłada gazetę w swobodne miejsce na dywanie, zabiera do ręki jakiś instrument, bądź 
włącza dowolną muzykę, którą będzie zatrzymywać co jakiś czas, w przerwach dziecko ma wykonać 
zadanie, dziecko porusza się swobodnie w rytm melodii – tańcząc czy biegając, w czasie przerwy 
wykonuje polecenie rodzica:  
-podejdź do gazety skradając się, 
-podejdź do gazety skacząc jak piłeczka, 
-podejdź do gazety tupiąc, 
-podejdź do gazety skacząc na jednej nodze, 
-podejdź do gazety na czworakach, 
2.Ćwiczenia z gazetą: 
-wchodzenie i schodzenie z gazety 
-przeskoki (przód, tył, bok) 
-przysiady, skłony z gazetą 
-siad klęczny- unoszenie rąk i bioder, opadanie na gazetę 
-naśladowanie ruchów mycia podłogi (prawa i lewa ręka, noga). 
3.Zabawa ruchowa- dziecko siedzi na gazecie i mówi: 
Na mojej gazecie siedzę sobie, 
Na mojej gazecie bębnię sobie, 
Na mojej gazecie śpię sobie, 
A kiedy usłyszę głośny ton (uderzenie w bębenek, lub garnek lub inny przedmiot) uciekam stąd! 
(zmiana gazety na inną). 
4.Robienie kuli z gazety (gniecenie) w rytm muzyki, na słowa hej ho wyprost ręki do góry. 
5.Taniec z kulką gazety- przekładanie z jednej ręki do drugiej, obracanie kuli na dłoni, utrzymanie kuli 
w ręce w staniu na jednej nodze (lewa, prawa). 
6.Ćwiczenia z kulą gazety: 
-przekładanie pod jedną i drugą nogą 
-przekładanie za plecami 
7.Masażyk- dziecko siedzi na dywanie, wykonuje rodzicowi masażyku kulką z gazety, następuje 
zmiana. 
8.Wrzucanie kul z gazety do koszyka, miski lub hulahopa itp. 
 
2. Gdzie mieszkają zwierzęta wiejskie? – zagadki obrazkowe inspirowane wierszem I. Fabiszewskiej 

„Domy zwierząt”. 

W chlewiku mieszka świnka, korytko stoi tam, 
a w budzie siedzi piesek; nie lubi, gdy jest sam. 

W kurniku kury gdaczą, nocą na grzędach śpią, 

a konie stoją w stajniach i głośno czasem rżą.  

A krowy? Pewnie wiecie, obora to ich dom. 

Gdy wrócą już z pastwiska, tu muczą piosnkę swą.  

2.Rozmowa na temat wiersz – Rodzic pyta dziecko:  

O jakich zwierzętach była mowa w wierszu?  

Jak nazywa się dom świnki (psa, konia, kury, krowy)?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g


 
 

 
   

        
 

 



3. „Szukamy domów dla zwierząt”  - połącz w pary załącznik nr 6 - nie trzeba drukować – dziecko 

może wskazać na ekranie.  

 

 
 

 

4. Zabawy konstrukcyjne – budowanie z klocków zagród dla zwierząt. 
 

16.04.2021r. Piątek  

1. Praca plastyczna – „Kaczuszki z małych słoików”. Słoik odkręcamy i napełniamy go kawałkami 

żółtej bibuły. Zakręcamy i stawiamy na zakrętce. Doklejamy oczy, skrzydełka po bokach, a na górze 

piórko.  

 

 



2. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze „Jesteśmy zwierzętami”. Rodzic podnosi do góry obrazki 

przedstawiające zwierzęta z wiejskiego podwórka lub wskazuje je na ekranie.  Dzieci próbują 

naśladować odgłosy, jakie wydają dane zwierzęta. 

 

3. Masaż relaksacyjny „Na wiejskim podwórku” 
 
Biegną konie do zagrody                                             uderzamy otwartymi dłońmi po plecach 
A kaczuszki hop do wody                                           uderzamy piąstkami od góry pleców do dołu 
Kurki ziarna wydziobują                                            palcami wskazującymi chodzimy po całych plecach 
Pieski szczekają                                                         delikatnie szczypiemy 
I domu pilnują.                                                          masujemy po całych plecach 

 

 

Bardzo zachęcam dzieci, jak i Państwa do przebywania na świeżym powietrzu, korzystania z 

dobrej pogody, wspólnych zabaw i aktywności. Bawcie się dobrze i obserwujcie otaczającą 

nas przyrodę.  

 

 

Życzymy udanej zabawy   

 



Załącznik nr 1 - „Bystre oczko” - ułóż puzzle „Na wsi” 

 



Załącznik nr 2 – Pokoloruj obrazek  

 

 



Załącznik nr 3 - „Na wiejskim podwórku” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 - Wiejska zagroda” – policz obrazki zwierząt. 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 - Zwierzęta pogubiły własne cienie. Pomóż je im odnaleźć. Połącz linią zwierzę z jego 
cieniem. 

 

 
 



Załącznik nr 6 -  „Szukamy domów dla zwierząt”  

 

 

 



„Wiosna na wsi” - zadania dodatkowe dla chętnych dzieci: 

 

 
 



 
 

 

 

 

 



Rysuj po wyznaczonych kreskach, pokoloruj według podanego wzoru. 

Jakie to zwierzę? 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


