
13.04.2021r. 

Temat: "Na wsi" 

1. „Na wsi”- wiersz  A. Bober - wysłuchaj wiersz czytany przez rodzica. 

Każdy rodzinę swoją ma. 

Mają moi koledzy, mam i ja. 

Mają ją także zwierzęta. Uwierzycie? 

I w swoich domach kochają się niesamowicie. 

W stajni koniki, 

Świnki w chlewiku, 

W oborze krówki, 

A kury w kurniku. 

Wszystkie te zwierzęta na wsi mieszkają, 

Jedzą, pracują i odpoczywają. 

Nad nimi gospodarz opiekę sprawuje, 

pilnuje, czy niczego im nie brakuje. 

2. Rozmowa na podstawie wiersza, kierowana pytaniami rodzica. 

- O jakich zwierzętach była mowa w wierszu?- dzielenie nazw zwierząt na sylaby. 

- Jak nazywa się dom konia, świni, kury? – dzielenie nazw na sylaby 

- Jak nazywa się miejsce, gdzie znajdują się wszystkie te zwierzęta i ich domy? 

- Kto opiekuje się tymi zwierzętami? 

3. Zagadki słowne: 

Chodzi po podwórku, 

Woła: „Kukuryku”, 

On i jego przyjaciele, 

Mieszkają w kurniku. 



(kogut) 

Bawię się w błocie 

Krzyczę: „Kwiku, kwiku”. 

Mieszkam w chlewiku .... 

(świnia) 

Często wołam: me, me, me. 

Czy ktoś wełnę moją chce? 

( owca) 

Ciężko pracuję na wsi cały dzień. 

Odpoczywam w stajni i nie 

jestem leń. 

(koń) 

Gdaczę sobie: ko, ko, ko, 

Na śniadanie dam ci jajko. 

(kura) 

Zawsze blisko krowy i ogonem 

miele, każdy już odgadnie, 

bo to przecież...(ciele) 

Nad rzeczułką wartką, 

kto to drepce z dziatwą? 

Żółte nóżki ma. 

Gę, gę, gę, gę, ga! ... (gęś) 

Tak cichutko chodzi, 

że go nikt nie słyszy, i dlatego bardzo 

boją się go myszy. ...(kot) 

Mieszka w chlewiku 



tłuścioszka znana. 

Przez ludzi na słoninkę 

i mięso chowana. ...(świnia) 

Chodzi po podwórku 

I grzebie łapami. 

Jest to ptak domowy, 

Nazwijcie go sami. ... (kura) 

Dobre ma zwyczaje 

– ludziom mleko daje. ...(krowa) 

Bywa siwy, gniady, kary, 

Wozi ludzi i ciężary. ... (koń) 

Za kości rzucone dziękuje ogonem. ... 

(pies) 

po podwórku sobie chodzi 

i kurczęta żółte wodzi. ... ( kura) 

Mucząc woła gospodynię 

Bo to zwierze z tego słynie, 

Że gdy muczy to oznacza - 

Gospodynię czeka praca  

.Mleko wnet do wiadra leci, 

By je piły wszystkie dzieci, 

Żeby każdy z Was był zdrowy 

A to mleko dają ...(krowy) 

Żółciutkie kuleczki 

Za kura się toczą, 

Kryją się pod skrzydła, 



Kiedy wroga zoczą. ... (kurczęta) 

W każdej wsi jest taki budzik, 

który co dzień budzi ludzi. 

Budzik chodzi, łapką grzebie. 

Choć nie czesze się, ma grzebień. ...(kogut) 

Szybko biega, rży i parska. 

Na śniadanie - owsa garstka. 

Potem w stajni grzecznie stoi. 

Czeka, aż go ktoś napoi. 

Ty odważnie podejdź doń, 

bo to jest po prostu ... (koń) 

Żółte, puszyste piórka, 

okrągłe, grube brzuszki, 

oczka jak dwa paciorki 

i płaskie krzywe nóżki. ...(kaczątko) 

Nawet śpi w ostrogach 

Ten rycerz podwórka. 

Rankiem budzi ludzi , 

w dzień czuwa przy kurkach. ...(kogut) 

Chodzi po podwórku- 

Zawsze grzebień nosi, 

Jest panem podwórka 

i chlubą gosposi? ... ( kogut) 

4. Co to za zwierzę? Zabawa słuchowa. 

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

5. Zadanie dla 5-6 - latków. 

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


 



6. Zadanie dla 3-4 - latków. 

 

 


