
„Wiejska zagroda”

            W tym tygodniu od 20.04.2020 - 24.04.2020 proponujemy temat: „Wiejska zagroda”,  
dowiecie się drogie dzieci kilka ciekawych faktów na temat zwierząt mieszkających w 
wiejskiej zagrodzie. W związku z tym proponujemy i zachęcamy do wspólnej zabawy 

1. "Na wiejskim podwórku" bajka terapeutyczna Tatiany Jankiewicz 

Za górami, za lasami, wśród złotych pól i zielonych traw, na pięknej polanie otoczonej 
dębami znajdowała się wioska, a na jej skraju małe podwórko, na którym mieszkały 
zwierzęta. Wśród mieszkańców były czarno-białe krówki, różowe świnki, brodate kózki, żółte
kaczuszki, kurki, indyki i milutkie króliki. Życie tam płynęło spokojnie, a zwierzątka żyły w 
wielkiej przyjaźni. Całe dnie spędzały na zabawach, figlach i psotach. Były dla siebie miłe, 
dobre i uczynne, często mówiły proszę, przepraszam, dziękuję. Wszystkie zwierzęta bardzo 
się lubiły i pomagały sobie w trudnych chwilach. Zwierzątka dbały o swój wiejski ogródek, w
którym rosły piękne, kolorowe kwiaty. Codziennie troszczyły się o nie, podlewały je, a one 
odwdzięczały się kolorami, jak tęcza i cudownym zapachem. I tak mijał dzień za dniem, 
miesiąc za miesiącem…
Pewnego dnia stało się coś strasznego. Na wiejskie podwórko wkradła się ZŁOŚĆ. 
Niespostrzeżenie zapanowała nad każdym mieszkańcem podwórka. Szeptała zwierzątkom 
niemiłe słówka, namawiała do kłótni. Od tego czasu na podwórku zapanował bałagan i hałas. 
Zwierzęta kłóciły się ze sobą – świnki wyzywały kózki, kaczki wyzywały kurki, a koniki 
podstawiały kopytka owieczkom i rżały ze śmiechu, gdy te przewracały się. Nie myślały o 
tym, że komuś może stać się krzywda. Zapominały o magicznych słowach. Nie potrafiły już 
bawić się razem, krzyczały na siebie, hałasowały i przestały uśmiechać się do siebie. Były dla
siebie niemiłe, co bardzo cieszyło ZŁOŚĆ. Zwierzątka zapomniały również o swoim 
ogrodzie, o kwiatkach, pięknych jak tęcza, które powoli stawały się coraz brzydsze i już tak 
nie pachniały.
Wieść o hałaśliwym i skłóconym podwórku rozniosła się po całym świecie i dotarła do 
dobrej, wiosennej wróżki, która postanowiła pomóc zwaśnionym zwierzętom. Zasmuciła się 
bardzo ujrzawszy ogródek pełen zwiędniętych kwiatów oraz wykrzywione od złości miny 
zwierzątek. Czarodziejka prosiła zwierzęta, by zmieniły swoje postępowanie, prosiła ZŁOŚĆ,
by ta opuściła wiejskie podwórko i odeszła daleko ,daleko…ale ani zwierzątka, ani ZŁOŚĆ 
nie słuchały jej. Wtedy wróżka podarowała zwierzętom magiczne pudełko i poprosiła, by 
złapały w nie ZŁOŚĆ. Zwierzątka bardzo ucieszyły się z prezentu ,ponieważ były już bardzo 
zmęczone ciągłymi kłótniami. Gdy ZŁOŚĆ spała, złapały ją i włożyły do pudełka. W pudełku
Złość zamieniła się w coś miłego i przyjemnego, w coś, co pozwoliło zwierzętom zrozumieć, 
że o wiele przyjemniejsze jest życie w zgodzie, gdzie nie ma hałasu, kłótni i gdzie panuje 
przyjaźń…
Na wiejskim podwórku znowu zapanował ład i porządek…



Pytania do tekstu:

1. Jakie zwierzęta były wymienione w bajce?

2. Co wkradło się na wiejskie podwórko i jak zmieniło się przez to zachowanie zwierząt?

3. Kto pomógł zwierzętom?

4. Czy bycie dla siebie miłym jest ważne w życiu?

Zadania:

• Spróbuj powiedzieć coś miłego każdej osobie w domu. Możesz też zadzwonić w tej 
sprawie do babci, dziadka lub innej osoby.

• Postaraj się jak najczęściej używać magicznych słów – proszę, przepraszam, dziękuję.

• Zrób jakiś dobry uczynek – pościeraj kurze, posprzątaj swój pokój, podlej kwiaty itp.

2. Zabawy ruchowe “Koniki” 

- Zabawa bieżna “Koniki” – bieg truchcikiem, potem galopem w różnych kierunkach.

- “Konik kiwa głową” – ćwiczenia szyi – rozkrok, skłony głowy w przód i w tył.

- “Konik na biegunach” – ćwiczenie zręczności – siad skrzyżny, chwyt za stopy od 
zewnętrznej strony stopy, plecy okrągłe jak bieguny konia. Lekkie huśtanie się w tył na plecy 
i w przód do siadu.

- “Kaczuszki” – zatańcz jak kaczuszka:

https://www.youtube.com/watch?v=lZX64po1bpY

3. Filmik edukacyjny “Gdzie ja mieszkam?” 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA

Dzieci po obejrzeniu filmiku mogę odpowiedzieć na pytania: 

- Gdzie mieszkają kury, konie, świnki, itp?

- Czy piesek w końcu trafił do domu?

Zadanie: zbuduj z klocków wiejską zagrodę.

4. Doświadczenie “Kolorowe liście kapusty” 

https://www.youtube.com/watch?v=lZX64po1bpY
https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA


Zanim przystąpisz do doświadczenia zastanów się, które zwierzęta wiejskie lubią 
kapustę? Narysuj je i postaw obok swojego doświadczenia z kapustą.

  

INSTRUKCJA:

1.              2.    3.                         

4.     5.       6.                                        

7.        8. 

5. Piosenka “Dziadek farmę miał” 



https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ

Pobaw się z piosenką: możesz nauczyć się śpiewać; powtarzać odgłosy zwierząt; naśladować 
ruch poszczególnych zwierzęta; wystukiwać rytm.

Na zakończenie spróbuj narysować ilustracje do piosenki.

https://www.youtube.com/watch?
v=v4R2rkylrc0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0HrF6Eui4VgtPF49dBrMe9xk1-
3KckbkA5kb5Axlw2aOZEuzoTys9Uvuw&app=desktop

Zadania do filmiku: 

- rozpoznaj zwierzę po odgłosie, 

- znajdź różnicę między obrazkami, 

- które zwierzę zniknęło?

6. Zabawy z cyfrą 10   

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0HrF6Eui4VgtPF49dBrMe9xk1-3KckbkA5kb5Axlw2aOZEuzoTys9Uvuw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0HrF6Eui4VgtPF49dBrMe9xk1-3KckbkA5kb5Axlw2aOZEuzoTys9Uvuw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0HrF6Eui4VgtPF49dBrMe9xk1-3KckbkA5kb5Axlw2aOZEuzoTys9Uvuw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


- Z jakich cyfr składa się 10 ?
- Spróbuj napisać cyfrę „10” w powietrzu, na dywanie, na plecach rodzica. 
- Ułóż gigantyczną cyfrę 10 z zabawek lub innych przedmiotów, które masz w domu.
- Ulep z plasteliny 10 kuleczek i wyklej obręcze pod cyfrą lub ułóż w tym miejscu guziki.
- Spróbuj odnaleźć 10 zabawek – zwierząt żyjących na wsi. Jeśli ich nie posiadasz to wymień 
  10 zwierząt wiejskich.
- Weź linijkę lub miarę krawiecką i wskaż cyfrę 10 –  poszukaj przedmiotów, które mają taką 

  długość. 
- Zrób 10 podskoków, 10 skłonów i 10 pajacyków.

7. Praca plastyczna „Owieczka” 



Zanim przystąpisz do pracy posłuchaj piosenki o ciekawskim baranku:

https://www.youtube.com/watch?v=4PqwVP9bBRU

Czy potrafisz opisać baranka?

Zadaniem dzieci jest wylepić “wełną” owieczkę watą lub popcornem 

- Kura i kurczęta wg instrukcji:

https://www.youtube.com/watch?v=4PqwVP9bBRU


Potrzebne:

                 

1.    2.    3. 

4. 5. 

6.     7. 



8. Teraz niespodzianka – poniżej znajduje sie link do filmiku w języku angielskim – 

możesz potrenować nazwy zwierząt. 

https://www.youtube.com/watch?v=S6Ait911Emo 

Drogie Biedroneczki :)

Święta Wielkanocne już za nami! Mamy nadzieję, że troszkę odpoczęliście i 
spędziliście miło czas :) Życzymy wam miłej pracy, dobrej zabawy podczas 
realizowania zadań. Myślimy o was!

Pani Weronika i Pani Grażynka 

https://www.youtube.com/watch?v=S6Ait911Emo

