
Witam cieplutko wszystkich przedszkolaków  wraz z rodzicami i zapraszam 

do wspólnej zabawy na „wiejskim podwórku”.  

Na prośbę rodziców umieszczam również kart pracy o różnej tematyce. 

Miłej zabawy 😊  

 

Zabawy ze zwierzętami z wiejskiego podwórka 

1. Zabawa ćwicząca narządy mowy: Naśladuj mnie. 

Krowa - ruchy okrężne żuchwą, wargi zamknięte. 

Świnka - tworzenie ryjka, jak przy wymawianiu u. 

Piesek - szczerzenie zębów, ziajanie. 

Kotek pije mleko - wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki, 

oblizywanie warg ruchem okrężnym. 

Konik - kląskanie. 

 

Naśladowanie odgłosów jakie wydają zwierzęta 😊 

 

2. Loteryjka obrazkowa Co robią zwierzęta?. 

Pokazujemy dziecku obrazek, np. kota i zadajemy pytania: 

o Co to jest? 

o Dziecko: kot. 

o Jaki jest kot? 

o Dziecko: mały, (brązowy, miły, itp.). 

o Co on robi? 

o Dziecko: pije mleko. 



o Czy mógłbyś powiedzieć wszystko razem? 

o Dziecko: Mały kotek pije mleko. 

Następnie dziecko zadaje pytania, prowadzący odpowiada. 

Przykłady: Mały kotek pije mleko. Koń pasie się na łące. Łaciaty pies je kości. 

Dziewczynka pilnuje trzy gąski. Kura wchodzi na grzędę. Krowa ma ostre rogi. Pies 

śpi w budzie.  

3. Zabawa: Rymowanki. 

Dwa komplety kartoników z obrazkami do rymu. Jeden komplet prowadzący zostawia 

sobie, drugi (ze zwierzętami)otrzymuje dziecko. Prowadzący wykłada kolejno swoje 

kartoniki wymawiając nazwę np. płotek, a. dziecko dokłada obrazek ze zwierzątkiem, 

którego nazwa rymuje się z podanym wyrazem np. kotek.  

Przykłady: góra - kura, głowa - krowa, bałwanek - baranek , pasek - piesek, balonik - 

konik, taczka - kaczka, nóżka - kózka, bucik - kogucik, malinka - świnka.  

4. Kończenie rymowanych zdań, np. 

Cielę co językiem...(miele). 

Przyszła koza do...(woza). 

Wlazł kotek na...(płotek). 

Pies zły szczerzy...(kły). 

Wyszły w pole kurki trzy i gęsiego sobie...(szły).  

To dla kotka jest miseczka pełna...(mleczka). 

Kotek rozplątał babci...(motek). 

5. Memory: 

o układamy rewersem do góry 10 par obrazków (zwierząt). Gra polega na 

kompletowaniu par. Wygrywa ten kto zbierze największą liczbę par. Podczas 

odkrywania grający nazywa obrazki starając się prawidłowo wymówić dane 

słowo lub naśladuje mowę zwierząt.  

6. Piosenka zwierząt (na melodię Piosenka i dzieci): 

o układamy obrazki liczbowe - w rzędach dwa razy po trzy zwierzątka (koty, 

pieski, krowy, kozy, kury, gęsi, itp.). Dziecko śpiewa naśladując głosy i 

wskazując palcem kolejne zwierzęta.  

Miau - miau - miau, 

Miau - miau - miau 

Śpiewają koty. 

Miau - miau - miau, 

Miau - miau - miau 

Śpiewam ja sam. 

Hau - hau - hau, 

hau - hau - hau. 

Śpiewają pieski. 

Hau - hau - hau, 



hau - hau - hau. 

Śpiewam ja sam. itd. 

7. Labirynty:  

o wskaż pieskowi drogę do domu, kotkowi do myszki, kurczątkom do mamy 

kurki, itp. - kreślenie linii nieregularnych mazakiem sucho ścieralnym na 

koszulce foliowej, w którą włożony jest rysunek.  

8. Zabawa w chowanego: 

o prowadzący kładzie maskotki, figurki zwierząt w różne miejsca. Dziecko 

szuka i określa ich położenie, np. kotek jest za krzesłem, piesek jest pod 

książką, krowa na półce itp.  

o szukanie zwierząt ukrytych na obrazku, określanie położenia (na, pod, za, 

obok, itp.) 

9. Zabawa Karuzela: 

o układamy w kole figurki lub obrazki zwierząt, w środku koła kręcimy 

tekturową rurką (np. z folii aluminiowej). Wskazane końcówkami rurki 

zwierzęta witają się ze sobą, np. miau, miau - hau, hau, mu, mu - gę, gę  

10. Zabawa: Podróż pociągiem: 

o prowadzący wymienia zwierzęta w kolejnych wagonach (zwiększając ilość 

zgodnie z możliwościami dziecka), a dziecko doczepia do lokomotywy 

wagony z wymienionymi zwierzętami.  

11. Zabawa rytmiczno - ruchowa: Kaczki 

o dziecko idzie po okręgu i odpowiednio do słów, przystając przy tym, macha 

rękami i tupie nogą (w podanym rytmie). 

Jak to miło być kaczuszką, 

machać sobie prawą nóżką. 

Szczery uśmiech mieć na dziobie, 

prawą nóżką tupać sobie. 

Tup - tup - tup 

Tup tup - tup 

Tup - tup tup - tup, itp. 

Idzie kaczka nieboraczka, 

śmiesznie człapie w luźnych laczkach. 

Za tą kaczką druga kaczka, 

idzie kaczek cała paczka. 

Jak to miło być kaczuszką, 

machać sobie lewą nóżką. 

Szczery uśmiech mieć na dziobie, 

lewą nóżką tupać sobie. 

Tup - tup - tup 

Tup tup - tup 



Tup - tup tup - tup, itp. 



 

Zabawa matematyczne - dodawanie 

 



 

 

 

Umieszczam propozycje opowiadań, wierszyków i  piosenek i prac plastycznych do wyboru. 

 

Opowiadania i wierszyki: 

http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/scenariusze/1512-treci-zwizane-z-tematem-

zwierzta-z-wiejskiego-podworka – zbiór wierszy m.in. „Pokłóciły się zwierzęta”, „Tylko nic nie mówcie 

krowie” 

http://wierszykidladzieci.pl/wojtyla/wiejskie-zycie.php – zbiór wierszy m.in. „Wiejskie życie”, 

„Kogut”, „Kura”, „Baran”, „Świnka”, „Koza” 

http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/04/w-wiejskiej-zagrodzie-literatura-do.html – 

wiersze i bajki + różne zabawy dydaktyczne 

http://www.wesole-przedszkolaki.pl/11/1862_wiersz_i_piosenka_kwiecien_.html – wiersz „Piję 

mleko” + piosenka „W kurniku” 

 

Piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ – Dziadek fajną farmę miał 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0ERvzNoZJs – Mały Jarek farmę miał 

https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU – Krówka Mu 

https://www.youtube.com/watch?v=n-LmEiu-kZQ – Krówka Muuwka 

https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY – Gdacze kura: Ko, Ko, Ko 

https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44 – Idą kaczuszki 

https://www.youtube.com/watch?v=0PrpZBCuCKo – Kaczuszki 

https://www.youtube.com/watch?v=0HV4QZ7y2DI – Krok za krokiem 

https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg – Żółty kurczaczek 

 

Prace plastyczne 

1. http://livingonalatte.blogspot.com/2012/07/paper-plate-farm-animals.html?spref=fb – 
wiejskie zwierzęta z talerzyków jednorazowych 

2. http://twelvemakesadozen.blogspot.com/2011/11/guest-blogger-birthday-party-by-
teach.html – wiejskie zwierzęta z talerzyków jednorazowych 

3. http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html – zwierzęta z 
wiejskiego podwórka z origami 

4. https://funfamilycrafts.com/craft-stick-farm-animals/ – zwierzątka wiejskie pacynki/zakładki 
do książki 

5. https://dollarstorecrafts.com/2011/04/make-cardboard-tube-farm-animals/ – zwierzątka z 
rolek po papierze toaletowym 

Udanej zabawy😊 😊 😊 
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