
TEMAT TYGODNIA: ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU 

 

1. Gospodarstwo wiejskie- rozmowa z dzieckiem na temat gospodarstwa 

wiejskiego. 

 Co to jest?  

 Jakie zwierzęta możemy spotkać na wiejskim podwórku? (Czy wiesz ile 

ma łap?, Jakiego koloru może być?, Jakie odgłosy wydaje?, Co je?) 
 

Można wykorzystać następujące zagadki:  

- Syty i zadowolony głośno pomrukuje, lubi mleko, łapie myszy, zły 

pazurki pokazuje (kot). 

- Najwierniejszy  to przyjaciel domu i człowieka. Dobrym ludziom 

chętnie służy na złych warczy, szczeka (pies). 

- Choć się zielonej trawy naje, to białe mleko daje (krowa). 

- Cztery kopytka, rogi i bródka i już wiesz, kto wyjadł kapustę z ogródka 

(koza). 

- Chodzi po podwórku, o ziarenka prosi, siaduje na grzędzie, pyszne jajka 

znosi (kura). 

- Budzi się przed świtem, w przytulnym kurniku, potem budzi innych 

swoim kukuryku (kogut). 

- Lubi owies, lubi siano, w stajni rży i parska rano (koń). 

- Dzięki niej na zimę, masz czapkę i szalik. Gdy w góry pojedziesz, 

ujrzysz ją na hali (owca). 

- Dziobek ma i skrzydła dwa, woła dzieci: kwa, kwa, kwa (kaczka). 

- Bawię się w błocie. Krzyczę kwiku, kwiku. Mieszkam w chlewiku 

(świnia). 

 

 Jak nazywają się samce, a jak samice i młode tych zwierząt? 

 Naśladowanie  głosem różnych zwierząt.  Można wykorzystać film: 

https://youtu.be/hO2a3KUBuzE 

 Dzielenie na sylaby- wypowiadajcie nazwy zwierząt z zagadek  

i dzielcie je na sylaby. Policzcie te sylaby. 

Np.  Ku- ra,     Ko- gut 

 

2. Praca plastyczna „Kurka”. Wykonaj kurkę z dłoni.  

 

Potrzebne będą: biała kartka papieru, farby, mazaki, kredki. 

 

https://youtu.be/hO2a3KUBuzE?fbclid=IwAR0B4TwXonOOOztNGt6bWZ2q7j1qhNC6NQV2Oj5ULRYTn2H_ICTwfRqgTEo


Wewnętrzną część dłoni malujemy żółtą farbą, a następnie odciskamy ją 

na kartce. W ten sposób uzyskujemy kształt kurki, gdzie kciuk jest głową. 

Teraz możemy farbami lub mazakami domalować brakujące elementy: 

dziób, oko, grzebień, kurze łapki, trawę i inne elementy tła. Te same 

elementy możemy wyciąć z papieru kolorowego lub bibuły i dokleić. 

Można też zrobić kurkę z kogutem lub kurczątkami. Pełna dowolność  

A jak wykonać małe kurczątko? Umalowany paluszek odciskamy na 

kartce, wystarczy tylko domalować dziób, oczko i łapki i mamy pięknego 

kurczaczka.  


