
Piątek 16.04.2021 

 

Witaj Biedronko! Ostatni raz wysyłamy propozycje zabaw i zadań, które wykonasz w 

domu. Bardzo się cieszymy, ze w poniedziałek zobaczymy się w przedszkolu. A 

dzisiaj podsumujemy to, czego nauczyliśmy się o zwierzętach w tym tygodniu. 

 

Dzisiejszy temat: Czego nauczyliśmy się o zwierzętach. 

 

 Posłuchaj uważnie wierszyka, zapamiętaj, co lubią jeść zwierzątka, które 

odwiedził kotek. 

 

''Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował'' - Halina Bechlerowa 

 

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. 

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 [...] 

 Odpowiedz na 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? 



 

 „Wszystko o zwierzętach wiejskich” 

Poznałeś już zwierzęta wiejskie i wiele się o nich dowiedziałeś. Teraz przyjrzyj 

się ilustracjom i spróbuj opowiedzieć rodzicom co zwierzątka lubią jeść, gdzie 

mieszkają, jak nazywa się ich potomstwo i co od nich otrzymujemy. Drodzy 

rodzice jeśli macie taką możliwość  ilustracje  można  wydrukować,   

rozciąć  po liniach  aby  dzieci samodzielnie dopasowały  elementy  

 do  danego  zwierzęcia. 

 

 



 

 



 

(źródło: www.pinterest.es)    

 

 Zapraszamy do zabawy ruchowej „Koniki na łące”. Dziecko (konik) ma 

włożony kawałek materiału/sznurek/tasiemkę za pasek jak ogon. 

Zadaniem  dziecka jest uciekanie przed gospodarzem (rodzicem)  tak, by nie 

stracić ogonka. Po złapaniu następuje zamiana miejsc. 

 

 



 Rozwiąż zagadki: 

 

Duża i łaciata, na zielonej łące. 

Mlekiem nam dziękuje, za trawę i słońce.(krowa) 

 

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) 

 

Mieszka w chlewiku tłuścioszka znana. 

Przez ludzi na słoninkę i mięso chowana.(świnia) 

 

Lubi owies, lubi siano 

w stajni rży i parska rano.(koń) 

 

Lubię pływać w stawie każdy z was mnie zna. 

Wśród wrzasków domowych ptaków słychać moje: kwa, kwa.(kaczka) 

 

Zagadka to będzie nie długa, 

wlazł sobie na płotek i mruga. (kot) 

 

Najwierniejszy to przyjaciel domu i człowieka, 

dobrym ludziom chętnie służy na złych warczy, szczeka.(pies) 

 

 "Dopowiedz i zrób"– zabawa z rymami. 

Mama lub tata mówi zdania, których zakończenia – słowa do rymu – 

dopowiada dziecko. Dziecko wykonuje czynność, o której jest mowa w zdaniu. 

 

Powiedz: prosię i podrap się po … nosie. 

Powiedz: koń i wyciągnij do mnie… dłoń. 

Powiedz: krowy i dotknij palcem … głowy. 

Powiedz: króliczki i nadymaj … policzki. 

Powiedz: psy- podskocz i klaśnij raz, dwa, …trzy. 



 Połącz zwierzęta z cieniami. 

 



 

 Teraz będą zagadki słuchowe „Odgłosy zwierząt”. Odwróć się tyłem do 

monitora i postaraj się odpowiedzieć jakie zwierzątko wydaje takie dźwięki.: 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 

 Trzy kurki – zabawa ruchowa przy popularnej piosence 

https://youtu.be/i2-YUurj8jY 

 

Wyszły w pole kurki trzy  (dziecko maszeruje po sali i śpiewa) 

i gęsiego sobie szły. 

Pierwsza z przodu,  ( dziecko macha ręką) 

w środku druga,  ( dziecko klaszcze w dłonie) 

trzecia z tyłu oczkiem mruga. ( dziecko pokazuje na oczko) 

I tak w pole kurki trzy  (dziecko maszeruje) 

raz-dwa, raz-dwa, w pole szły. (dziecko zatrzymuje się i tupie) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE
https://youtu.be/i2-YUurj8jY


 Zabawa „Prawda – fałsz” 

Rodzic będzie mówił o różnych zwierzakach, o tym, co lubią jeść, gdzie śpią, 

co jest ich ulubionym zajęciem. Ty oceń, czy mówi prawdę, czy kłamie. Jeśli 

będzie mówił prawdę, klaśnij 2 razy w dłonie i odpowiedz "tak". Gdy będzie 

mówił źle, złapiecie się za prawe ucho i powiecie słowo "nie". 

 

1. Krowa daje mleko. 

2. Kogut ma trzy nogi. 

3. Królik ma długie uszy. 

4. Świnia ma długi, puszysty ogon. 

5. Kura znosi jajka. 

6. Konik je czekoladę. 

7. Kot szczeka 

8. Kaczka lubi pływać. 

9. Świnia mieszka w chlewiku. 

10. Pies ma cztery łapy. 

 

 Quiz „Zwierzęta gospodarstwa wiejskiego”. Wskaż prawidłowe odpowiedzi: 

1. Które zwierzęta mieszkają na wsi? 

 lis, sarna, wilk 

 krowa, świnia, koń 

 słoń, małpka, żyrafa 

2. Gdzie mieszkają konie? 

 obora 

 stajnia 

 kurnik 

3. Które z podanych zwierząt znosi jaja? 

 koza 

 indyk 

 kura 



4. Które z podanych zwierząt ma cztery nogi? 

 kaczka 

 indyk 

 koza 

5. Które spośród znanych Ci zwierząt daje mleko? 

 kot 

 świnia 

 krowa 

6. Dziecko krowy to…? 

 kurczątko 

 źrebaczek 

 cielątko 

7. Jak nazywa się domek świnki? 

 stajnia 

 chlewik 

 kurnik 

8. Ile nóg ma kurczątko? 

 4 nogi 

 3 nogi 

 2 nogi 

9. Które z wymienionych zwierząt jest największe? 

 koń 

 świnia 

 kogut 

10. Które zwierzę nie żyje na wsi? 

 krowa 

 owca 

 słoń 



 Przygotuj kredki i wykonaj zadanie rysunkowe, które otrzymałeś z 

przedszkola: 

 



 

 Jeśli wykonałeś wszystkie dzisiejsze zadania należy Ci się nagroda!!!     

Dlatego teraz połóż się wygodnie na kanapie, zamknij oczy i zrelaksuj się 

słuchając słuchowiska pt.; „Trzy  świnki”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mmHK7Zw-qWo&t=5s 

 

A to puchar za pilne wykonywanie zadań, twoją pracowitość i zaangażowanie. 

Do zobaczenia w poniedziałek. 

Pozdrawiamy – pani Ania i pani Beatka 

 

 

 

 

BRAWO!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=mmHK7Zw-qWo&t=5s

