
WITAM DZIECIACZKI – 

GRUPA II PANI MAŁGOSI 

 

PRZESYŁAM W RAMACH ZABAWY / NAUKI DLA DZIECI 4-5 LETNICH NA KOLEJNY TYDZIEŃ 

ZAGODNIENIA, KTÓRE MOŻEMY WYKONYWAĆ W DOMU. 

PRACE WYKONANE, PLASTYCZNE SKŁADAMY W TECZKACH, A JAK JUŻ SIĘ SPOTKAMY W 

PRZEDSZKOLU, TO SOBIE CHĘTNIE WSZYSTKO OMÓWIMY I ZROBIMY WYSTAWĘ PRAC.  

 

ZAPRASZAM DO ZABAWY  

 

 

PAMIETAJMY, ŻE RUCH I ĆWICZENIA FIZYCZNE WZMACNIAJĄ ODPORNOŚĆ ORGANIZMU, WIĘC 

ZACHĘCAMY DO SAMODZIELNYCH ĆWICZEŃ W DOMU LUB OGRODZIE. 

 
Ćwiczenia gimnastyczne z dzieckiem  

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 28 

„Krowa” – 1 osoba , która jest przysłowiową „krową”, staje z rękami wyciągniętymi na boki, 

rozczapierza palce. Pozostali gracze łapią „krowę” za palce (jeden gracz trzyma jeden palec). Pytają: 

Jakie krowa daje mleko?. Gdy słyszą niepoprawną odpowiedź (np. niebieskie), stoją w miejscu i 

ponownie zadają pytanie. Gdy usłyszą Białe!, puszczają palce „krowy” i się rozbiegają. Krowa goni 

uciekających, a każdy, kogo dotknie, staje nieruchomo w rozkroku. Złapany może wrócić do gry, gdy 

inny uczestnik przejdzie między jego nogami.  

Gra trwa do momentu, aż krowa złapie wszystkich uciekających.  

„W zagrodzie” – dzieci rozbiegają się, a na polecenie osoby dorosłej naśladują ruchy i głos danego 

zwierzęcia: Piesek szczeka: Hau, hau, hau. Kotek miauczy: Miau, miau, miau. Kura gdacze: Ko, ko, ko. 

Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa. Gąska gęga: Gę, gę, gę. Owca beczy: Be, be, be. Koza meczy: Me, me, 

me. Indor gulgocze: Gul, gul, gul. Krowa ryczy: Mu, mu, mu. Konik parska: Prr, prr, prr. A pies warczy: 

Wrr, wrr, wrr.  

„Koci spacer” – dzieci wykonują ćwiczenie równoważne, stopa za stopą mogą przejść po rozłożonej 

skakance, ręce na  bok. Następnie wykonują to samo ćwiczenie: z akcentowaniem: z uginaniem nogi 

w przód. Ćwiczenie powtarzają kilka razy.  

 

„Pełzające dżdżownice” – dzieci kładą się na dywan i pełzają jak dżdżownice najpierw przodem, 

potem tyłem. 

„Traf do koszyka”– ćwiczenia z elementami rzutu. Dzieci stają w odległości ok 1,5m od koszyka, 

pojemnika. Otrzymują po trzy klocki, woreczki i rzucają tak, by trafić do pojemnika.  

 

 

 

DZIEŃ 1 – ZWIERZĘTA WIEJSKIE  

1.Puszczamy dziecku filmik o zwierzętach na wsi albo czytamy wierszyk  



https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30 

 

Na wiejskim podwórku  

Stanisław Kraszewski  

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:  

Krowa – łaciate cielątko,  

Koza – rogate koźlątko,  

Owca – kudłate jagniątko,  

Świnka – różowe prosiątko,  

Kurka – pierzaste kurczątko,  

Gąska – puchate gąsiątko,  

Kaczka – płetwiaste kaczątko,  

Każda prowadzi swoje dzieciątko!  

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.  

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.  

Krowa – łaciate cielątko,  

Koza – rogate koźlątko,  

Owca – kudłate jagniątko,  

Świnka – różowe prosiątko,  

Kurka – pierzaste kurczątko,  

Gąska – puchate gąsiątko,  

Kaczka – płetwiaste kaczątko,  

Każda zgubiła swoje dzieciątko!  

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.  

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.  

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”. 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:  

Krowę – łaciate cielątko,  

Kozę – rogate koźlątko,  

Owcę – kudłate jagniątko,  

Świnkę – różowe prosiątko,  

Kurkę – pierzaste kurczątko,  

Gąskę – puchate gąsiątko,  

Kaczkę – płetwiaste kaczątko,  

Znalazło mamę każde dzieciątko.  

Po przeczytaniu wiersza lub po filmiku możemy z dzieckiem porozmawiać, zadać mu pytania: 

Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu, filmiku? Co wydarzyło się w wierszu? Kto spowodował 

kłopoty? Co zrobił gospodarz? Jakie zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku? Jakie 

odgłosy wydają?  

 

2. „Zwierzęta” – zabawa ruchowa i ćwiczenie pobudzające aparat artykulacyjny. 

Dziecko porusza się swobodnie po dywanie, naśladując chód i odgłos zwierzątka podanego 

przez rodzica.   

(można wykorzystać, obrazki zwierząt z trzeciego dnia zając, książeczki o zwierzętach, 

https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30


ilustracje zwierząt mieszkających na wsi). np. kot – miau, miau; pies – hau, hau;  koń – iha, 

krowa – mu, mu, mu; owca – me, me; baran – be, be; kura – ko, ko; kogut – kukuryku; 

kaczka – kwa, kwa; gęś – gę, gę, świnia – kwi, kwi.  

 

3. Robimy doświadczenie. 

Przygotowanie elementu na kolejny dzień  

Dzieci zanurzają jajko w occie (można także dodać do octu barwnik spożywczy).  

• jajko, ocet, barwnik spożywczy  

4. Przeliczanie zwierzątek - Zabawa matematyczna. Jak mamy małe zwierzątka plastikowe 

lub gumowe przeliczamy do 10. Dziecko może przeliczać, tworzyć zbiory, segregować wg. 

wielkości, koloru, cech wspólnych.   

 

5. Wprowadzenie litery Ł (karta pracy dla dzieci 5 letnich).  

 

Możemy utrwalać z dzieckiem głoskę ł podając jak najwięcej wyrazów rozpoczynających się 

głoską ł. Wyrazy te dzielimy na sylaby, głoski.  

Ćwiczenie grafomotoryczne litery Ł ł. 
Dziecko ołówkiem po śladzie uczy się pisać literkę ł. Można pokolorować łódkę. 

 

Dziecięce gry i zabawy 

Polecam również strony dla przedszkolaków, które możemy wykorzystać w wolnym czasie. 

- Akademia inteligentnego przedszkolaka „Żyrafa Ola i przyjaciele” 

- EDUZABAWY.COM – Wiosenne prace plastyczne  

- opiekun.pl/strony dla dzieci w wieku przedszkolnym  

 

 

 



 

Podczas wykonywania karty pracy dziecko może słuchać piosenki. 

6. Piosenka dla dzieci „Stary Donald farmę miał”  

https://www.youtube.com/watch?v=0g4rnN-HCp8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0g4rnN-HCp8


Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo, 

A na tej farmie krowę miał ijaijaoooo, 

I Mu mu tu, i mu mu tam, mu tu i mu mu tam  

wszędzie słychać  mu mu.  

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.  

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.  

a na tej farmie owce miał ijaijaoooo, 

i me me tu i me me tam, me tu i  me tam 

wszędzie słychać me me. 

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.  

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.  

a na tej farmie konia miał ijaijaoooo 

i icha tu i icha tam, icha tu i icha tam  

wszędzie słychać icha. 

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.  

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.  

a na tej farmie świnie miał ijaijaoooo, 

I chrum tu i chrum tam, chrum tu i chrum tam 

wszędzie słychać chrum,chrum. 

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.  

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.  

a na tej farmie kotka miał ijaijaoooo 

I miau miau tu i miau miau tam, miau tu i miau tam  

wszędzie słychać miau. 

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.  

 

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.  

a na tej farmie kaczkę miał ijaijaoooo 

I kwa kwa tu i kwa kwa tam, kwa tu i kwa tam  

wszędzie słychać kwa,kwa. 

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.  

 

 

 

DZIEŃ 2 – SKĄD SIĘ BIORĄ JAJKA? 

1„Skąd się biorą jajka?” –  zapoznanie dziecka z cyklem życia kury.  

https://www.youtube.com/watch?v=bgu_gE2PMVA 

https://www.youtube.com/watch?v=bgu_gE2PMVA


 

2.„Jak wygląda pisklę?” – zabawa plastyczna, wykonanie kurczaka techniką stemplowania.  

• stempel z korka, gąbki, żółta farba, kredki, kartki  

Dziecko za pomocą koreczka umoczonego w farbie próbuje stworzyć pisklę, później dorysuje 

do śladu stempla nogi, dziób, oczy i skrzydełka – powstaje pisklę.  

3. „Jaja” – poszerzanie wiedzy o jajkach. Dzieci przyglądają się jajku lub pudełkom po jajkach, 

szukają na nich numerów. Zauważają, że numery na jajkach się powtarzają.  

Wyjaśniamy razem z dzieckiem znaczenie tych liczb: 3 – chów klatkowy, 2 – chów ściółkowy, 

1 – chów na wolnym wybiegu, 0 – chów ekologiczny.  

• umyte jajka lub pudełka po jajkach • 

 4. „Z czego składa się jajo?” – zabawa doświadczalna.   

Dzieci rozbijają jajko i wyszczególniają białko i żółtko.  

Omawiamy wyniki eksperymentu z poprzedniego dnia.  

Jak wygląda jajko po umieszczeniu w occie? Dlaczego jajko zrobiło się gumowate?  

(ocet wchłonął cały wapń zawarty w skorupce). Podświetlamy jajko, dzieci mogą dostrzec 

białko i żółtko. Na koniec  zrzucamy jajko z dużej wysokości, dzieci sprawdzają ponownie,  

czy zmienił się jego skład.  

• jajo umieszczone w occie dzień wcześniej  

 

5.„Jakie potrawy można zrobić z jajek?” – praca plastyczna 

Dzieci tworzą swoją  książkę kucharską zawierającą potrawy z jaj, rysują swoje pomysły 

(jajecznica, jajko sadzone, jajko na twardo, jajka faszerowane, kogel-mogel itp.) Technika 

pracy jest dowolna.  

DZIEŃ 3 – CZY ŚWINKA TO BRUDNE ZWIERZĘ? 

1. „Świnki w bajkach” 

książki,  bajka ,, Trzy świnki”( książka, Internet ) 



https://www.youtube.com/watch?v=I5Zrxxh-N6Q 

– rodzic z dzieckiem oglądają książeczki dostępne w domu , w których występują świnie 

(Babe – świnka z klasą, Kubuś Puchatek - prosiaczek, Trzy małe świnki, Świnka Peppa) oraz  

bajkę w internecie i rozmawiają o świnkach z filmu: gdzie żyją, jak wyglądają, jakie mają 

przygody. Na koniec przypominają sobie domki, w których mieszkały świnki z bajki Trzy małe 

świnki.  

2.„Domki trzech świnek” – praca plastyczna.                                                                                         

kartki z bloku technicznego, pocięte prostokąciki imitujące cegły, gałązki drzew i wykałaczki, 

drewienka, kleje, kredki  

Dzieci tworzą domki dla świnek z różnych materiałów: papierowych prostokącików 

imitujących cegły, gałązek drzew i wykałaczek, drewienek. Dzieci wycinają z papieru szablony 

trzech domków, następnie wyklejają je materiałami, które wystąpiły w utworze. Ozdabiają 

prace według własnego pomysłu.  

                  

 

 

4. „Ciekawostki o świnkach” – rodzice rozmawiają z dziećmi: Czym różniły się świnki z bajek 

od prawdziwych świń? Gdzie mieszkały trzy małe świnki, gdzie mieszkają prawdziwe świnie? 

Rodzic przekazuje dzieciom ciekawostki o świniach, np. świnie wchodzą do błota, by się 

ochłodzić, podobnie jak kury nie mają gruczołów potowych, są obdarzone doskonałym 

węchem (podobnie jak psy), są bardzo inteligentne (mają wyższy iloraz inteligencji niż psy).  



5.„Brudna świnka” – praca plastyczna.                                                                                                   

kolorowe kartki z konturami świnki, nożyczki, krem czekoladowym, płatki owsiane 

Dzieci wycinają kontury świni wydrukowane na papierze. Ozdabiają świnki palcami przy 

użyciu kremu czekoladowego i płatków owsianych.  

 

6. „Malowanie w błocie” – praca plastyczna.                                                                                     

 kartka, brązowa farba, patyczki do uszu  

Dzieci malują  kartkę brązową farbą. Następnie za pomocą patyczka do uszu lub palca rysują 

w farbie sylwetkę świni.  

7. Emocje – wdzięczność. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem, zadaje pytania: Co to znaczy „być za coś wdzięcznym”? Czy jest 

to miłe uczucie? Za co możemy być wdzięczni wiejskim zwierzętom? Jak możemy okazać im 

swoją wdzięczność? Za co zwierzęta mogą być wdzięczne ludziom? Jak zwierzęta mogą 

okazać nam swoją wdzięczność? 

 „Jestem wdzięczny...” – zabawa w kończenie zdania.                                                                      

obrazki przedstawiające wiejskie zwierzęta 

Przed dzieckiem znajdują się odwrócone obrazki przedstawiające wiejskie zwierzęta.  Dziecko 

odkrywa dowolny obrazek i kończy zdanie, wykorzystując w nim nazwę wybranego 

zwierzęcia, np. Jestem wdzięczny (krowie) za to, że daje mleko.  

        



         

 

8. „Wdzięczne zwierzęta” – zabawa ruchowo-słuchowa.  

Rodzic naśladuje wybrane zwierzę (świnia, koń, gęś, kogut, owca). Wypowiada zdanie: 

Gospodarz dał zwierzętom... Z wdzięczności słychać wesołe... Zadaniem dzieci jest 

rozpoznanie słyszanego odgłosu i podanie jego nazwy oraz nazwy wydającego je zwierzęcia. 

Potem dzieci powinny poruszać się, jak to zwierzę i wydawać odpowiednie dźwięki. 

Przykładowo: rodzic  mówi: Gospodarz dał zwierzętom ziemniaki. Z wdzięczności słychać 

wesołe... (słychać odgłosy wydawane przez świnie). Dzieci odpowiadają: chrumkanie świń. 

Poruszają się na czworakach, udając świnki.  

9. „Wełniana wdzięczność” – zabawa zręcznościowa.                                                                                

kłębek wełny 

Rodzic pyta dziecko, za co mogą być wdzięczne owcom, co od nich dostają (wełnę). Gdy 

dzieci udzielą oczekiwanej odpowiedzi, rodzic pokazuje im kłębek wełny. Trzyma za koniec 

nitki, rzuca kłębek do  dziecka (tak, by nić się rozwinęła) i wypowiada zdanie:  

Bardzo za wełnę owcom dziękuję, a teraz tobie kłębek przekazuję. Dziecko łapie kłębek, 

jedną ręką przytrzymuje nitkę i zaczepia ją o dowolny przedmiot w pokoju, drugą rzuca 

kłębek ponownie do rodzica, powtarzając zdanie. Rzucanie kłębka odbywa się kilka razy. 

Ostatni raz rodzic  rzuca go do dziecka wypowiadając zdanie: Z wdzięczności  o wełnę dbam, 

dlatego w kłębek szybko zwiń ją sam.  Zabawa kończy się, gdy nić zostanie nawinięta na 

motek. Podczas zwijania wełny dziecko musi uważać, by nie zaplątać się w rozpięte  nitki.  

10. „Szukanie ogonków” – zabawa manualna.                                                                                           

naczynie z różnymi ziarnami, kawałki zawiniętych drucików kreatywnych ( mogą być druciki  

dostępne w domu),  pęsety 

Rodzic wrzuca do naczynia z różnymi ziarnami kawałki zwiniętych drucików kreatywnych.  

Dzieci szukają w ziarnie ogonków i  wyciągają je za pomocą pęsety. Układają przed sobą i 

przeliczają. 

11. Karmienie świnek-  Zabawa zręcznościowa                                                                                   

maskotka lub pluszak – świnka, długi pojemnik – korytko, skarpetki zwinięte w kulkę 

 Dziecko próbuje trafić w korytko skarpetkami – imituje karmienie świni jabłkami.  

DZIEŃ 4 – SKĄD SIĘ BIERZE WEŁNA. 



1.„Skąd się bierze wełnę?” – h 

https://youtu.be/DLN52rC0cGo://youtu.be/DLN52rGo  

2.„Owieczka” – praca plastyczna. Dzieci nacinają dookoła papierowe talerzyki i przekładają 

przez nacięcia białą włóczkę. Na górze talerzyka doklejają głowę owieczki wyciętą z papieru. 

Rysują lub naklejają oczy i nos. Na dole talerzyka doklejają nogi wycięte z papieru. 

 • papierowe talerzyki, kartki papieru, nożyczki, włóczka – kolor dowolny. 

 

3. „Gdzie jest owca?” – zabawa ruchowa. Mama owca ma zawiązane oczy. Próbuje odnaleźć 

swoje dziecko, zagubioną owieczkę, po dźwięku dzwoneczka (dziecko z dzwoneczkiem 

przemieszcza się po sali). Zabawę można wielokrotnie powtórzyć. Możemy wykorzystać 

różne przedmioty wydające dźwięki. 

 

DZIEŃ 5 – PO CO HODUJEMY KROWY? 

https://www.youtube.com/watch?v=k_oVHtxJsG0 

https://www.youtube.com/watch?v=hmx06v3aB6g 

1.„Ogromna krowa” –  plakat, technika dowolna. Wykonujemy krowę w rozmiarze XXL. 

Rysuje na dużym brystolu, kartce sylwetę krowy. Dziecko może  odciskać swoje dłonie 

umoczone w czarnej farbie, tworząc czarne łaty.  

• duży brystol lub kartka A3 biała, marker, czarna, brązowa farba. 

3.Przyrządzanie masła w słoiku (praca dla chętnych) mały słoik z zakrętką, do którego 

wlewamy tłustą śmietanę. Po intensywnym potrząsaniu słoikiem przez kilka minut powstanie 

domowe masło.  

• mały słoik z zakrętką, tłusta śmietana  

2. „Co daje krowa?” – rozmawiamy z dzieckiem co daje krowa. Pokazujemy zdjęcia 

przedstawiające produkty mleczne (sery, masło, jogurty, śmietanę).Dzieci mają za zadanie 

nazwać wszystkie produkty, które powstają z mleka.  

 

 

https://youtu.be/DLN52rC0cGo
https://www.youtube.com/watch?v=hmx06v3aB6g


 

 

 

 

 

GORĄCO POZDRAWIAM I  ŻYCZĘ  OWOCNEJ PRACY. 

P. MAŁGOSIA  


