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Temat dnia: Z wizytą u dziadka na wsi. 
 
 
 

Cele operacyjne:  
 
Dziecko: 
 
 uważnie słucha czytanego wiersza, 
 rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowane na wsi, 
 naśladuje odgłosy wiejskich zwierząt, 
 śpiewa piosenkę, 
 wykonuje pracę plastyczną. 

 
Metody:  
 
 słowna: wysłuchanie wiersza, rozmowa na temat usłyszanego wiersza, 
 oglądowa: obserwacja zwierząt wiejskich znajdujących się na obrazku. 

 
 
Przebieg zajęć:  
 

1. Piosenka powitalna „Dziadek farmę miał”. 
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ). 

 
Dziadek fajną farmę miał, ijaj ijaj oł! 

Kurki na niej hodował, ijaj ijaj oł! 
Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 
Dziadek fajną farmę miał, ijaj ijaj oł! 

Dziadek fajną farmę miał, ijaj ijaj oł! 
Krówki na niej hodował, ijaj ijaj oł! 

Krówki muu tu i muu tam, 
Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 
Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ijaj ijaj oł! 
 

Dziadek fajną farmę miał, ijaj ijaj oł! 
Świnkę na niej hodował, ijaj ijaj oł! 

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam, 
Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum chrum. 
Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 
ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


Ko tu, ko tam, 
ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ijaj ijaj oł! 

Dziadek fajną farmę miał, ijaj ijaj oł! 
Kaczki na niej hodował, ijaj ijaj oł! 
Kaczki kwa kwa tu i kwa kwa tam, 

Kwa tu, kwa tam, 
ciągle tylko kwaaa. 

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam, 
Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum. 
Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 
ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 
Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 
Dziadek fajną farmę miał, ijaj ijaj oł! 

 
 

2. Zwierzęta z gospodarstwa wiejskiego - praca na podstawie obrazka. 
 

 Wymień zwierzęta, które widzisz na obrazku. 
 Policz ile jest świnek na obrazku. 
 Co robi koń?  
 Gdzie są kaczki na obrazku? Policz je. 



 
3. Wysłuchanie wiersza T.M. Massalskiej „W gospodarstwie”.  

 
Pieje kogut już od świtu; 
- Kukuryku! Kukuryku! 

Kura do kurczaków żwawo 
Gdacze: - W lewo! 

Gdacze: - W prawo! 
Kaczka kwacze: - Kwa! Kwa! Kwa! 

Trzy kaczątka dziobem pcha. 
Krowa muczy: - Mu! Mu! Mu! 

Aż po prostu brak jej tchu. 
Koń opędza się od much.  

I rży głośno: - Jestem zuch! 
Świnka chrumka: - Chrum! Chrum! Chrum! 

Co za hałas! Co za szum! 
Kot cichutko miauczy: - Miau! 

A pies szczeka: - Hau! Hau! Hau! 
 
 
 

4. Rozmowa na temat wiersza: 
 

 Jakie zwierzęta występują w wierszu? 
 Jakie odgłosy wydaje krowa, świnka, a jakie kogut i kaczka? 
 Gdzie możemy zobaczyć zwierzęta występujące w wierszu?  

 
 

5. Praca plastyczna - zwierzęta w wiejskiej zagrodzie. 
 

 Dzieci mają za zadanie pokolorować zamieszczony obrazek rozpoznając zwierzęta 
znajdujące się w zagrodzie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


