
Wtorek 31.03.2020 Temat: Dzień na gospodarstwie Pomysł 
na dziś dla Małych Odkrywców to.... Dzień na 
gospodarstwie☺ 

1. Na początek przeczytajcie z Rodzicami wiersz. Możecie kilka razy. A 
następnie przedyskutujcie: 

• Jakie zwierzęta spotkamy na wiejskim gospodarstwie?  

• Kto strzeże wiejskiego podwórka?  

• Kto kwacze? A kto gdacze?  

• Gdzie pasą się krowy?  

• Świnki taplają się w.... ?  

• Jaka atmosfera panuje na wiejskim podwórku?  
Aleksandra Wojtyła „Wiejskie życie”  
Byłoby dziś znakomicie  
lepiej poznać wiejskie życie. Gdzie stodoła, chlew, obórka, piesek strzeże 
tam podwórka. Gdzie panuje gwar i hałas, wszyscy chcą cos mówić naraz. 
Kurka gdacze, kaczka kwacze,  

a tam mała Zosia płacze,  
że uciekła jej z podwórka ulubiona biała kurka.  
Ścieżka tam prowadzi wąska, a przy ścieżce stoi gąska, która bardzo się dziś 
złości 

i gęganiem płoszy gości. Napuszają się indyki,  
że zbyt głośna ryczą byki.  
Krowy pasą się na łące,  
obok skaczą dwa zające.  
Gdzie już od samego rana słychać głośny bek barana. Świnki się taplają w błocie,  
koza trawę je przy płocie.  



W polu słychać śpiew skowronka, dużo kropek ma biedronka. Wokół łąka, pola, 
las, 

tam spokojnie mija czas. Nieopodal płynie rzeka, szum jej słychać już z daleka. 
Więc słuchajcie moi mili, 

nie zwlekajcie ani chwili. 

2. Posłuchacie piosenki o pewnej nieznośnej kurze.  
• Powiedz, dlaczego kura denerwuje wiejskie zwierzęta? 

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

3. W poprzednim tygodniu poznaliście jak nazywają się dorosłe i młode 
zwierzęta. Dla utrwalenia 

 
proponujemy opowieść... 

„Na wiejskim podwórku”- zmodyfikowany wiersz S. Kraszewskiego. 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

Krowa- łaciate cielątko  
Koń- brązowe źrebiątko Świnka- różowe prosiątko Kurka- pierzaste kurczątko 
Kaczka- płetwiaste kaczątko Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. Tak się bardzo 
przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

Krowa- łaciate cielątko  
Koń- brązowe źrebiątko Świnka- różowe prosiątko Kurka- pierzaste kurczątko 
Kaczka- płetwiaste kaczątko Każda prowadziła swoje dzieciątko! Każda zgubiła 
swoje dzieciątko! 

Wtem gospodarz konna furką wjechał prosto na podwórko. Zszedł czym prędzej 
ze swej furki, zamknął Burka do komórki. Lamentują biedne mamy: „Co my 
teraz zrobić mamy?” 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

Krowa- łaciate cielątko 



Koń- brązowe źrebiątko Świnka- różowe prosiątko Kurka- pierzaste kurczątko 
Kaczka- płetwiaste kaczątko Każda prowadzi swoje dzieciątko! Znalazło mamę 
każde dzieciątko! 

4. „Awantura w Rym, cym, cym” Małgorzata Strzałkowska  
Raz wybuchła na podwórku awantura, bo zginęły pewnej kurze cztery 
pióra! Kura gdacze, kaczka kwacze, krowa ryczy, (dzieci wydają 
odgłosy: ko, ko, kwa, kwa, mu, mu świnia kwiczy, owca beczy, kwi, 
kwi, be, be koza meczy, a na płocie, przy chlewiku, me, me kogut pieje: 
„Kukuryku!”. kukuryku, kukuryku) Gdy już każdy wrzasków miał 
powyżej uszu, ze stodoły wyszło pisklę w pióropuszu. Odnalazła kura 
pióra i umilkła awantura, a pisklęciu się dostała niezła bura.  

5. Zabawa plastyczna „Wymyśl zwierzątko”. Ta zabawa rozwija 
kreatywność dziecka.  
Wystarczy do niej: kartka i kredki, farby lub nożyczki, wycinanki i 
klej.  
Instrukcja: Rysujcie lub wyklejajcie razem z dzieckiem wymyślonego 
zwierza, na zmianę dorysowując kolejne części ciała. Rodzicu! Pytaj 
przy tym malucha, jak wygląda, gdzie mieszka i czym się żywi 
wymyślone zwierzę. Przy okazji tych pytań nie tylko pomożesz 
rozwinąć wyobraźnię dziecka, ale możesz też wpoić mu dużo 
informacji na temat prawdziwych stworzeń.  

6. Zabawa ruchowa „Pająk i muchy” :  

Jedna osoba biega swobodnie, naśladując gestami i dźwiękiem- muchę. Na 
zawołanie "pająk!", mucha zastyga w bezruchu. Osoba pełniąca funkcję pająka 
wychodzi na spacer, uważnie obserwując czy mucha się nie porusza. Kto nie 
wytrzyma w bezruchu, zabierany jest do "sieci" i zabawa kończy się. Zachęć do 
zabawy wszystkich domowników☺ Gdy pająk na chwilę wraca do sieci, muchy 
mają możliwość swobodnego fruwania, aż do następnego polowania. 

Zadanie na popołudnie dla Małych Odkrywców to... 
świnka : 

Prosta do wykonania i przygotowania świnka, a właściwie tylko głowa☺ 



  
• Co potrzebujemy?  

talerze papierowe (lub wycięte białe koło z papieru technicznego lub jakiejś 
tektury), różową  
bibułę, różowy papier, różową farbę, mazak, klej, nożyczki.  

• Jak to zrobić?  
Bibułę tniemy na kwadraty lub malujemy farbą różową talerzyk papierowy 
i czekamy aż wyschnie. Następnie z papieru kolorowego wycinamy uszy i 
ryjek, który ozdabiamy mazakiem. Przyklejamy papierowe elementy, oczy i 
świnka gotowa.  
www.pedagogpisze.pl  


