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„Z wizytą u Babci i Dziadka na wsi”   

 

Drogie Przedszkolaki! W tym tygodniu poznacie pracę rolnika oraz, jakie maszyny pomagają 

rolnikowi. Zapoznamy Was również z etapami powstawania chleba, a także poznacie rodzaje 

prac w gospodarstwie w różnych porach roku. Powodzenia!  

 

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

obowiązków związanych z posiadaniem zwierząt na podstawie doświadczeń Dziecka  

Rodzic zadaje Dziecku pytania:  

• Czy byłaś/byłeś kiedyś na wsi?  

• Jakie zwierzęta można tam spotkać?  

• Na co trzeba zwracać uwagę, gdy podchodzi się do zwierząt?  

• Czy można podchodzić do zwierząt, których się nie zna?  

• Czy można podchodzić do zwierząt od tyłu?  

• Czy mieliście kiedyś jakąś przygodę związaną ze zwierzętami na wsi?  

 

Przyjrzyj się teraz uważnie ilustracji. Powiedz, jakie zwierzęta widzisz na obrazku? Podziel 

na sylaby 😊  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

zwierząt 

Rodzi pyta: O czym trzeba pamiętać, gdy ma się zwierzę? (Rodzic nakierowuje wypowiedzi 

Dziecka tak, aby padła odpowiedź, że najważniejsze jest odpowiednie pożywienie). 

Czy wszystkie zwierzęta możemy karmić w ten sam sposób?  

 

Posłuchaj teraz krótkiego wiersza „Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował”

 

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. 

Rodzic pyta: Jakie zwierzęta jedzą ziarno? (kury, indyki, kaczki, gęsi) 



Koło żłobu stoi konik. 

Filik ładnie się ukłonił. 

– Lubisz mleko? – Nie, ja rano 

smaczny owies jem i siano.

Rodzic pyta: Jakie zwierzęta jedzą siano? (krowy, kozy, owce, konie) 

Do królika kotek podszedł. 

– Pij, pij mleczko, bardzo proszę! 

Ale królik siadł pod drzewkiem: 

chrupu, chrupu – gryzł marchewkę. 

Rodzic pyta: Jakie zwierzęta jedzą marchewkę? (króliki, krowy, konie, kozy)  

Przed gołąbkiem Filik staje, 

słodkie mleko mu podaje. 

– Wypij mleczko sam, Filiku, 

ja mam groszek w gołębniku. 

Rodzic pyta: Co jedzą gołębie i inne ptaki? 

Więc do krówki poszedł kotek. 

– Czy na mleko masz ochotę? 

– Nie, Filiku, bo ja przecież 

jem zieloną trawkę w lecie. 

Rodzic pyta: Jakie zwierzęta jedzą latem trawę? (krowy, kozy, owce, konie) 

Koło furtki kózka biała 

także mleka pić nie chciała. 

– Zabierz sobie kotku dzbanek! 

Ja jem liście kapuściane. 

Rodzic pyta: Co jedzą kozy? (siano, marchew, kukurydzę, groch) 

Poszedł kotek do motyla 

i dzbanuszek mu nachyla. 

Ale motyl tam na łące 

pije z kwiatka sok pachnący. 

Rodzic pyta: Co jedzą motyle? (nektar, pyłek kwiatowy, soczyste owoce , które spijają za 

pomocą trąbki) 

Teraz kotek mleko niesie 

do wiewiórki w ciemnym lesie. 

Na sosence wiewióreczka 

gryzie orzech, nie chce mleczka.

Rodzic pyta: Co je wiewiórka? (orzechy, ukryte w szyszkach nasiona drzew iglastych, 

nasiona drzew liściastych – żołędzie, nasiona klonu, jagody, młode pąki, grzyby) 

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.

Rodzic pyta: Co je jeż? (owady, dżdżownice, żaby, małe gady, młode ptaki i myszy, ptasie 

jaja. Piją mleko matki– są ssakami. Nie można jednak karmić ich krowim mlekiem – choć 

bardzo go lubią, dostają po nim biegunki). 

 

3. „Stary Donald farmę miał”-  zabawa przy piosence   

Pamiętacie piosenkę? Poznaliśmy ją w przedszkolu, kiedy poznawaliśmy zwierzęta na 

wiejskim podwórku. Naśladuj zwierzę, które usłyszysz w piosence.  

 

Praca z KP2.25. (4- latki) – kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za zwierzęta. 

Praca z KP3.37a (5- latki) – poszerzanie wiedzy ogólnej, doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych, budowanie wypowiedzi. 

Praca z KP3.37b (5- latki) – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, 

spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej, przeliczanie. 

 

4. Praca plastyczna – „Koziołek”  

Do wykonania pracy plastyczne potrzebne będą:  

• rolka po papierze toaletowym; 

• wata; 

• płatek kosmetyczny; 

• 3 patyczki od szaszłyków; 

• plastelina; 

• biała i czarna kartka; 

• klej; 

• nożyczki; 

• czarny mazak. 

Rurkę po papierze toaletowym oklejamy cienką warstwą waty. Z czarnej kartki wycinamy 

ogon składamy na pół i przyklejamy do rurki, wycinamy również dwa czarne rogi, które 



przykleimy na głowę. Głowę wycinamy z białej kartki rysujemy czarnym mazakiem oczy  

i buzię, naklejamy rogi. Z płatka kosmetycznego wycinamy uszy i brodę i przyklejamy do 

głowy. Głowę przyklejamy do patyczka od szaszłyków i wbijamy we wcześniej 

przygotowaną rurkę. Dwa patyczki do szaszłyków należy przełamać na pół i wbić w ciało 

kozy- to są nogi. Kopytka robimy z plasteliny na końcach patyczków.  

Plastelinę przyklejamy również na patyczkach w środku rurki tak, żeby nie wypadały z niej 

nogi i głowa kozy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po pracowitym dniu zapraszamy Was na krótką bajkę o Koziołku Matołku 

https://www.youtube.com/watch?v=Dc32r7nCpA4 

 

 

 

Wszystkie linki i materiały wykorzystane w powyższych materiałach zamieszczone są  

w celach edukacyjnych, a nie zarobkowych. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dc32r7nCpA4

