
Temat: Zwierzęta na wsi. 

Cele ogólne: 

- wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

Cele szczegółowe. Dziecko: 

- rozpoznaje zwierzęta wiejskie przedstawione na ilustracji 

- słucha z uwagą czytanego tekstu 

- odpowiada na pytania dotyczące opowiadania 

- wskazuje jedną rzecz, którą potrafi robić dobrze.  

 

Pomoce dydaktyczne: książka strona 60 – 61, opowiadania A. Widzowskiej „Nauka 

pływania”, obrazki zwierząt żyjących na wsi, piosenka „Wiosna na wsi”. 

 

Przebieg zajęć 

1. Usiądź wygodnie z dzieckiem. Otwórzcie książkę na stronie 60 – 61. 

Rodzic czyta dziecku opowiadanie, przedszkolak uważnie obserwuje obrazki. 

 

 
 



2. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.  

Rodzic zadaje pytania: 

- Jakie zwierzę ogłosiło zawody pływackie? 

- dlaczego nie wszystkie zwierzęta chciały brać udział w zawodach? 

- Kogo kaczorek Ptaś chciał nauczyć pływać? 

- Jak oceniasz zachowanie kaczorka? 

- co powiedziała pani Gęś, osłaniając kurczaczka? 

 

3. Obejrzyjcie film o zwierzętach na wsi Zwierzęta w gospodarstwie rolnym na wsi – 

film edukacyjny dla dzieci – lekcja po polsku - YouTube 

 

4. Quiz wiedzy o zwierzętach na wiejskim podwórku „O jakim zwierzęciu myślę”? 

Rodzic pokazuje dziecku obrazki zwierząt i opisuje szczegółowo wygląd jednego z 

nich. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie o którym zwierzęciu mówi rodzic.  

np. Zwierzę o którym myślę ma krótkie skrzydła 

      Zwierzę o którym myślę znosi jajka 

  

Ważne! Przed rozpoczęciem zabawy nazwijcie wspólnie wszystkie zwierzęcia na 

obrazkach.  

 

5. Zabawa dydaktyczna – Wiejskie podwórko. 

Dziecko ogląda zdjęcia zwierząt z poprzedniego zadania. Nazywa je samodzielnie lub z 

pomocą rodzica. Następnie dzieli nazwy za rodzicem na sylaby (rytmicznie) połączone z 

klaskaniem. Rodzic pokazuje zdjęcie, powtarza nazwę zwierzęcia, dzieli ją, klaszcząc, a 

dziecko powtarza. Np. kura – ku-ra, kogut – ko-gut, krowa – kro-wa, osioł – o-sioł, świnia – 

świ-nia, koń – koń. 

6. Nauka nowej piosenki Piosenki - Olek i Ada / Nowe przygody Olka i Ady (mac.pl)  

CD 2, piosenka nr 10  „Wiosna na wsi”. 


