
  Wtorek 06.04.2021 

Blok tematyczny : Praca rolnika. 

Temat : Z wizytą u babci i dziadka na wsi. 

1. Stary Donald farmę miał – zabawa przy piosence – naśladowanie odgłosów zwierząt. 

2. Z wizytą u babci i dziadka na wsi” – rozmowa na temat bezpieczeństwa na wsi oraz 

obowiąz5ków związanych z posiadaniem zwierząt. 
3. Jarzynowy wóz– nauka piosenki. 

 Ref.: Jechał, jechał wóz, 

smaczne rzeczy wiózł, 

tur, tur, tur, turkotał, 

smaczne rzeczy wiózł. 

 

Tu marchew czerwona, 

kapusta zielona, 

rzodkiewek różowe kuleczki, 

w słonecznym kolorze słonecznik. 

 

Ref.: Jechał, jechał wóz… 

 

Tu strączki fasoli 

i bobu do woli, 

szpinaku zielona tam fura, 

i burak pąsowy jak burak. 

 

Ref.: Jechał, jechał wóz… 

4. Czym nakarmię kota, a czym konia?” – pogadanka na temat pożywienia dla zwierząt. 

 

To jest Filik – kotek bury. Ma wąsiki i pazury. 

Dobry jest ten kotek Filik: chce, by wszyscy mleko pili. 

Stanął Filik przy kurniku. 

-Czy chcesz mleka, koguciku? 

Lecz kogucik z kurką czarną na śniadanie jedli ziarno. 

Koło żłobu stoi konik. Filik ładnie się ukłonił. 

-Lubisz mleko? 

-Nie, ja rano smaczny owies jem i siano. 

Do królika kotek podszedł. 

-Pij, pij mleczko, bardzo proszę! 



Ale królik siadł pod drzewkiem: chrupu, chrupu – gryzł marchewkę. 

Przed gołąbkiem Filik staje, słodkie mleko mu podaje. 

-Wypij mleczko sam, Filiku, ja mam groszek w gołębniku. 

Więc do krówki poszedł kotek. 

-Czy na mleko masz ochotę? 

-Nie, Filiku, bo ja przecież jem zieloną trawkę w lecie. 

Koło furtki kózka biała także mleka pić nie chciała. 

Zabierz sobie kotku dzbanek! Jajem liście kapuściane. 

Poszedł kotek do motyla i dzbanuszek mu nachyla. 

Ale motyl tam na łące pije z kwiatka sok pachnący. 

Teraz kotek mleko niesie do wiewiórki w ciemnym lesie. 

Na sosence wiewióreczka gryzie orzech, nie chce mleczka. 

Wraca kotek. 

Koło płotka na ścieżynce jeża spotkał. 

Jeżyk woła go z daleka: 

-Bury kotku, daj mi mleka! 

O, bo jeże, tak, jak kotki, bardzo lubią mleczko słodkie. 

5.Jakie to zwierzę?- zabawa ruchowa z elementem pantomimy. Rodzic naśladuje zwierzę, a 

zadaniem dziecka jest odgadnięcie, później  następuje zmiana ról. 

Propozycje zajęć popołudniowych: 

1.Co to jest? – rysowanie palcem na plecach. Rodzic z dzieckiem nawzajem rysują sobie na 

plecach różne przedmioty i zgadują co to jest. 

2.Wiejska zagroda –zabawa plastyczna, lepienie z plasteliny zwierząt. 

3.Rozwiązywanie zagadek: 

Bywa siwy, gniady, kary, 

Wozi ludzi i towary. 

(koń) 

Za kości rzucone 

dziękuje ogonem. 

(pies) 



Dobre ma zwyczaje 

– ludziom mleko daje. 

(krowa) 

Zawsze blisko krowy 

i ogonem miele, 

każdy już odgadnie, 

bo to przecież… 

(cielę) 

W nocnej ciszy 

łowi myszy. 

(kot) 

Długi ma ogonek, 

oczy – jak paciorki, 

gdy zobaczy kota – 

ucieka do norki. 

(mysz) 

Ma długie uszy, 

futerko puszyste. 

Ze smakiem chrupie 

sałaty listek. 

(królik) 

Dzięki niej na zimę 

masz czapkę i szalik. 

Gdy w góry pojedziesz, 

ujrzysz ją na hali. 

(owca) 

Chodzi po podwórku 

i grzebie łapami, 

mówią o niej ptak domowy, 

nazwijcie ja sami. 

(kura) 

W każdej wsi jest taki budzik, 

który co dzień wszystkich budzi. 

 


