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TEMAT TYGODNIA - ZWIERZĘTA WIEJSKIE 

TEMAT DNIA - ZWIERZĘTA WIEJSKIE 

Moje kochane Jeżyki, dziś przypomnicie sobie zwierzęta mieszkające na wsi. 

Poznacie pewnego farmera o imieniu Donald, który miał farmę i na niej 

hodował swoje zwierzęta. Następnie posłuchacie wierszyka o zwierzętach 

wiejskich i o ich przygodach, a także wykonacie pracę plastyczną. 

 

1. ZABAWA 

Pajęczyna z piłeczkami. 

Do zorganizowania tego typu zabawy potrzebna będzie taśma, krzesła, futryna. 

Do futryny bądź krzesła doczepiamy taśmę tak, aby tworzyła „sieć” bądź odcinek, na którym dzieci 

przyklejać będą przedmioty. 

Ważnym jest aby taśma była przyklejona na wysokości dziecka tak, aby mogło bez problemu 

doczepiać np. piłki, klocki bądź cokolwiek innego. 

2. PIOSENKA 

Wspólne słuchanie piosenki „Stary Donald farmę miał”. 

https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk 

3. WIERSZYK 

Aleksandra Wojtyła „Wiejskie życie” 
Byłoby dziś znakomicie 
lepiej poznać wiejskie życie. 
Gdzie stodoła, chlew, obórka, 
piesek strzeże tam podwórka. 
Gdzie panuje gwar i hałas, 
wszyscy chcą cos mówić naraz. 
Kurka gdacze, kaczka kwacze, 
a tam mała Zosia płacze, 
że uciekła jej z podwórka 
ulubiona biała kurka. 
Ścieżka tam prowadzi wąska, 
a przy ścieżce stoi gąska, 
która bardzo się dziś złości 
i gęganiem płoszy gości. 

https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk


Napuszają się indyki, 
że zbyt głośna ryczą byki. 
Krowy pasą się na łące, 
obok skaczą dwa zające. 
Gdzie już od samego rana 
słychać głośny bek barana. 
Świnki się taplają w błocie, 
koza trawę je przy płocie. 
W polu słychać śpiew skowronka, 
dużo kropek ma biedronka. 
Wokół łąka, pola, las, 
tam spokojnie mija czas. 
Nieopodal płynie rzeka, 
szum jej słychać już z daleka. 
Więc słuchajcie moi mili, 
nie zwlekajcie ani chwili. 
Zapraszam Was na wycieczkę, 
gdzie wiejskie zwierzęta poznacie troszeczkę. 

 

4. PRACA PLASTYCZNA 

 

  

Uwaga: praca z użyciem nożyczek! Potrzebna pomoc rodziców. 

Do wykonania powyższej pracy potrzebne będą : żółta kartka (może to też być biała kartka, którą 

wspólnie pokolorujecie na żółto), biała kartka, czarny flamaster bądź kredka, klej, nożyczki i wasze 

dłonie. 



Z żółtej kartki wycinamy kształt jajka.  Na żółtej kartce odrysowujemy kształt dziecięcych rączek, 

wycinamy je, a następnie doklejamy do jajka. Na wierzch przyklejamy oczka, dziubek, nóżki oraz 

grzebień.  

Brawo, tak powstał kurczaczek!  

 

5. MATERIAŁY DODATKOWE 

    

 

 

  



6. Dodatkowa zabawa  

Skąd ja znam ten dźwięk? Odgłosy zwierząt. 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0

