
Zadania i zabawy dla dzieci  5 letnich 

01.04. – czwartek 

 

Temat dnia: ,,Zwierzęta wiejskie cz.1”  

 
Wszystkie linki i materiały wykorzystane w poniższych materiałach zamieszczone są            

w celach edukacyjnych, a nie zarobkowych. 

 

 
 

Dzień dobry wszystkim:)  

 

Na początek rozgrzewka: 

https://youtu.be/QaCxzdZfBLM 

 

Wprowadzenie w tematykę zajęć: 

 

Rozwiązanie zagadki: 

Wiosną rządzą podwórkiem 

Jedne szczekają, drugie gęgają 

Rożne dźwięki wydają 

Jedne są duże drugie malutkie 

Ale wszystkie bardzo milutkie. (zwierzęta na wsi) 

 

Zadanie 1. Obejrzyj film edukacyjny o zwierzętach wiejskich. 

https://youtu.be/xrgowwp1V-U 

  

 



Zadanie 2.Poproś mamę lub tatę aby przeczyli Ci wiersz. 

 

S. Kraszewski „ Na wiejskim podwórku” 

 

Na podwórko dumne matki przyprowadziły swoje dziatki: 

Krowa – łaciate cielątko,  

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Klacz – brązowe źrebiątko. 

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, 

Klacz – brązowe źrebiątko. 

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, 

Klacz – brązowe źrebiątko. 

Znalazło mamę każde dzieciątko! 

 

Zadanie 3. Spróbuj odpowiedzieć na pytania dotyczące  wiersza S. Kraszewskiego ,,Na  

wiejskim podwórku”. 

-Gdzie rozgrywała się sytuacja przedstawiona w wierszu? 

- Jakie zwierzęta występowały? 

- Co przydarzyło się zwierzętom? 

- Dlaczego pogubiły się dzieci? 

- Jak myślicie, co czuły wtedy mamy? 

- Jak skończyła się ta przygoda? 

- Czy wszystkie mamy znalazły dzieci? 



Zadanie 4.Wysłuchaj odgłosów i spróbuj zgadnąć od jakich zwierząt pochodzą 

- Plik mp3 

 

Zadanie 5. Pokoloruj kolorowankę lub narysuj swoje ulubione zwierzę z wiejskiego 

podwórka.  

 

Zadanie 6. Zabawa ruchowa ,,Koniki”.  

 

Zapraszam do zabawy 

      https://youtu.be/HKviV6p4RsY 

 

Zadanie 7. Uzupełnij karty pacy KP3.30a i KP3.30b 

 

Zadanie 8. Zapraszam na gimnastykę 

 

1. 2-3 minuty- (podskoki na jednej nodze i na drugiej nodze, pajacyki, przysiady). 
      2. Rozkładamy na podłodze sznurek lub skakankę i noga za nogą przechodzimy wzdłuż 

sznurka, następne i kolejne ćwiczenie wykonujecie tak samo tylko z książką na głowie, potem 

z butelkami w obu dłoniach- ręce rozłożone na wysokości ramion. Spróbujcie, czy uda Wam 

się przejść również tyłem.  

      

     Powodzenia!       

 

Zadanie 9. Dzisiaj poznajemy literkę Ł, ł 

 

A teraz zastanów się i powiedz jaką głoskę słyszysz na początku w wyrazie łopata?  

a teraz zobacz jak wygląda litera Ł, ł - możesz ją ozdobić wg własnego pomysłu - karta 1 

spróbuj narysować ją palcem na biurku, w powietrzu najpierw wielką literę, później małą. 

  

      - A czy znasz jeszcze inne słowa, które rozpoczynają się na tą literę? 

      Myślę, że tak. Wymień je. 

 

• Podziel wyraz ŁOPATA na sylaby (wyklaszcz je). Pokoloruj tyle kratek, ile 

sylab ma ten wyraz. (3 sylaby) 

 

 

 

    

 

• A ile ma głosek? Tak masz rację, 6. Pokoloruj odpowiednio tyle kratek 

poniżej. 

 

 

         

 

- Uzupełnij karty pracy numer KP3.29 

 

 

 

 



Zadanie 10. Zabawa paluszkowa - Zwierzątka 

Kochani rodzice na początku tej zabawy pokaż dziecku otwartą dłoń ze wszystkimi palcami. 

Potem, drugą ręką, przyginaj odpowiednie palce kciukiem i palcem wskazującym, zgodnie z 

wypowiadanymi wersami, aż nazwiesz po kolei wszystkie palce. Zachęcam do nauki tego  

wiersza. 

 

Każdy mój paluszek 

w zwierzątko zmienić muszę. 

Gruby, okrągły kciuk 

w owczarka zamienię tu. 

Ten wskazujący to koń, 

po łące goń go goń. 

Środkowy jak krówka jest 

            mleczko dawać chce. 

Serdeczny to stara koza, 

zaprzęgę ją do wozu. 

  A mały paluszek .... beee, 

w owieczkę zamienił się 

 

 

Materiał dodatkowy: 

posłuchaj i rozpoznaj czyj to głos 

https://learningapps.org/2961613 

źródło LearningApps.org 

połącz mamy i ich dzieci 

https://learningapps.org/1430760 

źródło LearningApps.org 

W załączniku jest karta pracy, wykonaj polecenia. 

To nie jest łatwe zadanie, ale spróbuj. 

 

ŻYCZĘ DOBREJ ZABAWY. 

 

 

 

 

 
 

 

https://learningapps.org/2961613
https://learningapps.org/1430760

