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Tematy kompleksowe Sposób realizacji Środki dydaktyczne Uwagi 

    

1. Wiosna na wsi I. W wiejskiej zagrodzie- 14.04 

• Spotkanie na wiejskim podwórku-
opowiadanie E. Stadtmuller. 

Utrwalenie nazw zwierząt z 
wiejskiego podwórka, zapoznanie z 
pracą rolnika. 

• Zabawa ruchowa Dumny kogut. 

• Ćwicz z nami- zabawy korekcyjne. 
 

 

 
II. Zwierzęta wiejskie i ich dzieci- 

15.04 

Nagranie opowiadania: 
https://www.youtube.com/watch?v=v2gOp3rYd5s 

Pytania do opowiadania: 
Co zobaczyły dzieci w gospodarstwie syna 
pana Stasia? (krowy, konie, króliki, kaczki, 

kury.) 
Co robili Olek i Ada podczas wizyty w 

gospodarstwie? (Zwiedzili kurnik, oborę i 
stajnię. Karmili kury i kaczki.) 
Jakie obowiązki ma do wykonania rolnik? 

(Karmienie zwierząt i utrzymywanie porządku 
w ich domkach. Uprawa roli, dbanie o 

zasadzone rośliny.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v2gOp3rYd5s


• Dorosłe zwierzęta i młode 
zwierzęta- zabawy dydaktyczne. 
Utrwalenie nazw zwierząt 
wiejskich- dorosłych i młodych; 

zwracanie uwagi na różnice w 
wyglądzie osobników- młodego i 

dorosłego. 

• Zabawa ruchowa Kaczki na 
spacerze. 

• Śpiewaj z nami- zabawy 
umuzykalniające. Zabawy z 
wykorzystaniem instrumentów. 

 

 
 

III. Na wiejskim podwórku- 16.04 

• Zabawy ze zwierzętami- zabawy 
matematyczne. Usprawnianie 
przeliczania w zakresie 5.  

• Zabawa ruchowa Pora karmienia. 

• Ćwicz z nami-zabawy kształtujące 
prawidłową postawę ciała. 

 
 

IV. Domy zwierząt wiejskich-16.04 

• Gdzie mieszkają zwierzęta 
wiejskie?- zagadki obrazkowe 
inspirowane wierszem I. 
Fabiszewskiej Domy zwierząt. 

Wzbogacenie wiadomości na temat 
zwierząt wiejskich.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0 

Nagranie od P. Natalii. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Sylwety zwierząt wycięte z papieru, sylweta 
kurczaka, pięć kępek trawy, kartoniki z 

narysowanymi kropkami. 
 

 
 
 

 
 

Pytania do wiersza:  
O jakich zwierzętach była mowa w wierszu? 
(Świnka, kura, pies, konie, krowy.) 

Jak nazywają się domy zwierząt, które 
pojawiają się w wierszu? (Obora, chlewki, 

stajnia, buda, kurnik) 

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0


• Zabawa ruchowa z elementem 
czworakowania- Śniadanie na 
polanie. 

• Mała świnka- praca plastyczna. 
Wykonanie twarzy świnki z 
papierowego talerzyka oraz 

wydartego papieru. Usprawnianie 
umiejętności wydzierania papieru 

na mniejsze kawałki.  

Jakie inne zwierzęta niż kury mogą mieszkać 

w kurniku? (Kaczki, gęsi.) 
 
 

Papierowy talerzyk, klej, różowy papier, 
kredki, flamastry. 

 


