
 

A co słychać wiosną na wsi? Przekonajmy się… 

Oto propozycje dla tych, co chcą z nami bawić się: 

  

 

       

TEMAT KOMPLEKSOWY „WIOSNA NA WSI” 

 

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI DLA DZIECI 3 – 4 LETNICH 

 Porozmawiajmy o zwierzętach żyjących na wsi; 

 Posłuchajmy odgłosów zwierząt https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0 

 Zbudujmy z klocków zagrodę dla zwierząt; 

 Ulepmy z plasteliny zwierzęta z wiejskiej zagrody; 

 Przeliczmy zwierzęta w wiejskiej zagrodzie; 

 Obejrzyjmy film edukacyjny „Zwierzęta  w gospodarstwie rolnym” 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U 

 Narysujmy kotka: https://www.youtube.com/watch?v=xSZ8nNKr_3U 

 Zróbmy pracę plastyczną Kolorowy kogut (wg własnego pomysłu); 

 Pooglądajmy książki tematyczne związane ze zwierzętami żyjącymi na wsi (nazwijmy zwierzęta, 

które są w książce, naśladujmy ich odgłosy, określmy ich wygląd: kolor, liczbę kończyn; 

 Podzielmy na sylaby nazwy zwierząt żyjących na wsi (kura, kogut, krowa, świnia, koń, koza, baran, 

owca, królik, pies, kaczka, gęś, kot, indyk…); 

 Porozmawiajmy „Co od kogo mamy” (zwierzę: kura, krowa, świnia, owca, gęś; produkt: mleko, 

masło, ser, jajka, wełna, mięso, pierze); 

 Zobaczmy filmik edukacyjny : Dzień 5 „Wiosna na wsi” - 

https://www.youtube.com/watch?v=YlDlKa1AQ7c 

 Porozwiązujmy zagadki o zwierzętach; 

 Posłuchajmy piosenki „ Bo na wsi” 

https://www.youtube.com/watch?v=9KdueuWIu3g 

 Posłuchajmy opowiadania A. Widzowskiej „Nauka pływania”  

i porozmawiajmy na temat treści utworu; 

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
https://www.youtube.com/watch?v=xSZ8nNKr_3U
https://www.youtube.com/watch?v=YlDlKa1AQ7c
https://www.youtube.com/watch?v=9KdueuWIu3g


 

Opowiadanie A. Widzowskiej „Nauka pływania” 

Mały kaczorek Ptaś był najlepszym pływakiem na całym podwórku. Nawet Kidy spał, przez sen 

przebierał nóżkami jakby pływał w stawie.  Nie musiał chodzić na basen ani brać lekcji pływania , bo gdy 

tylko wykluł się z jajka, od razu wskoczył do miski z wodą i zanurkował. Kaczorek myślał, że wszystkie 

zwierzęta są dobrymi pływakami: konie, psy, świnie, króliki a przede wszystkim kury. Pewnego dnia Ptaś 

ogłosił zawody pływackie w stawie nieopodal domu. Okazało się, że chętne do pływania były zwierzęta: 

pies Merduś, dwie kaczki bliźniaczki i żaba Kumcia.  

 

- Jak to? – zdziwił się kaczorek Ptaś. – A dlaczego nie przyszły świnki? 

- Świnki wolą kąpać swoje ryjki w korytku – wyjaśnił pies.  

- A konie i krowy? 

- One wolą brać prysznic na łące w czasie deszczu.  

- A króliki i koty? – dopytywał się Ptaś. 

- Uciekają na samą myśl o pływaniu w wodzie.  

- Całe szczęście, ze jest chociaż kurczak – powiedział kaczorek , widząc stojącego nieopodal kurczaka 

Pazurka.  

- Ale ja tylko przyszedłem popatrzeć… - szepnął kurczak.  

- Jak to? – Nie chcesz zdobyć pierwszego miejsca w pływaniu ? – zdziwił się Ptaś. 

- Chciałbym, ale …kurczaki i kurki nie potrafią pływać. 

- Ja potrafię! – pisnęła żaba Kumcia, zakładając na głowę czepek kąpielowy. – Umiem pływać żabką, 

delfinem, kraulem i pieskiem – pochwaliła się. 

- Pieskiem to pływam ja! – oburzył się Merduś.  

Kaczorek Ptaś nie mógł uwierzyć, że kurczaki nie znają się na pływaniu. 

- Zaraz Cię nauczę – powiedział i pokazał Pazurkowi, jak przebierać nóżkami i jak machać skrzydełkami. 

- A teraz wskakuj do stawu i pamiętaj, dziób unoś nad wodą! 

- Mama mi mówiła, żebym nigdy nie wchodził sam do wody – powiedział kurczaczek.  

- Eee tam, przecież nie jesteś tu sam, zobacz, ilu nas jest. 

- Ale ja się boję… 

- Nie bądź tchórzem. 

- Dajmy mu spokój – powiedział pies, - Ma prawo się bać. 

- Merduś ma rację – powiedziała żaba Kumcia. – Niech kurczak stoi i patrzy. 

- Wszystkie ptaki to superpływaki! – stwierdził rozgniewany kaczorek i chciał wepchnąć kurczaka na siłę do 

wody. 

Na szczęście w pobliżu przechadzała się Pani Gęś i w porę zauważyła niebezpieczeństwo. Osłoniła 

kurczaczka swoim białym skrzydłem i powiedziała: 

 - Nie można nikogo do niczego zmuszać ani wpychać na siłę do wody. Pazurek mógłby się utopić! 

Rozumiesz, że to niebezpieczne? 



- Tak… 

- Czy ty, Ptasiu, umiesz latać tak wysoko jak orły? 

- Nie… 

- A gdyby orzeł chciał cię zepchnąć z wysokiej skały, żeby sprawdzić, czy umiesz latać, to jak byś się czuł? 

- Bałbym się. 

- No widzisz. Jedni potrafią świetnie pływać, inni latać, ale nikt nie umie wszystkiego. 

- Przepraszam- szepnął zawstydzony Ptaś.  

- Brawo. To jest właśnie to, czego warto nauczyć wszystkich: słowa przepraszam.  

 

 

 

 

 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania: 

 Jakie zwierzę ogłosiło zawody pływackie? 

 Dlaczego nie wszystkie zwierzęta chciały brać w nich udział? 

 Kogo Kaczorek Ptaś chciał nauczyć pływać? 

 Jak oceniasz zachowanie kaczorka? 

 Co powiedziała Pani Gęś, osłaniając kurczaka? 

 Co to znaczy, że nikt nie może nikogo do niczego zmuszać? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zagadki o zwierzętach z wiejskiego podwórka 

 

 Każdy kojarzy ją z korytem. 

To zwierzę urocze, spokojne i skryte, 

różowe i czyste, a gdy spojrzysz na nie, 

powita cię zawsze uprzejmym chrumkaniem (świnka) 

 Mieszka na wsi, niedaleko  

i przepyszne daje mleko. 

Choć nie słychać tego tu, 

wciąż donośnie muczy: Muuu! (krowa) 

 Wszyscy znają tego ptaszka:  

biega w żółtych fatałaszkach  

i choć rzadko rację ma, 

wciąż się mądrzy: kwa, kwa, kwa! (kaczorek) 

 Choćby pełną miskę miał, 

będzie skarżył się: Miau, miau! 

Myszka się go troszkę boi, 

bo on nieustannie broi (kotek) 

 Kolorowe ma piórka 

woła: kukuryku 

i mieszka z kurami w kurniku (kogut) 

 Wieczorem odpoczywa w stajni, 

bo od wielu dni  

ciężko pracuje 

na swojej wsi (koń) 

 Znosi jajka 

i, choć nie szczerozłote, 

to właśnie do niej idziesz 

gdy na jajecznicę masz ochotę (kura) 

 

 

 

 

 

  



 

KARTA NR 1: 

POKOLORUJ I WYTNIJ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA NR 2: 

ZNAJDŹ CIENIE ZWIERZĄT: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



KARTA NR 3: 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

KARTA NR 4 

POKOLORUJ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA NR 5 

POKOLORUJ, NARYSUJ SŁOŃCE I KWIATY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI DLA DZIECI 5 – 6 LETNICH 

 

 

 

Propozycje aktywności zakresu edukacji przyrodniczej: 

1. Wskazywanie w otoczeniu wszystkiego ,co ma kolor zielony np. trawa jest zielona, las jest zielony, 

liście są zielone itd. 

 

2. Poznanie roli barwy ochronnej (zielonej ) w życiu zwierząt. 

 

Barwa ochronna ma na celu upodobnienie się zwierząt  do środowiska w jakim żyją. Czasem jest 

jedyną obroną przed wrogami. Pasikonik, mieszkaniec trawy, jest cały zielony. Podobnie jak 

rzekotka drzewna, która żyje wśród liści. Gąsienicy kolor zielony pozwala z powodzeniem ukryć się 

na powierzchni liścia. Kameleon natomiast zmienia barwę w zależności od miejsca w jakim się 

znajduje. 

Zadanie: Spróbujcie znaleźć więcej zwierząt u  których kolor zielony stanowi barwę ochronną. 

 

3. Oglądanie zdjęć zwierząt z wiejskiego podwórka  w książkach, albumach przyrodniczych, gazetach 

lub na stronach internetowych.  Dziecko opisuje różnice w wyglądzie samca i samicy, młodego  

i dorosłego osobnika. 

 

4. Dziecko przysłuchuje się odtwarzanym z nagrania odgłosom zwierząt. Stara się rozpoznać, które to 

zwierzę.  Dziecko naśladuje odgłosy, które usłyszało. 

 

5. Co nam dają zwierzęta:  zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka. 

Dziecko określa znaczenie poszczególnych zwierząt np. kura znosi jajka, krowa daje mleko, owca 

daje wełnę itd. . Rodzic uzupełnia wypowiedzi dziecka. 

 



 
 

Propozycje aktywności z zakresu rozwijania mowy i myślenia: 

1. Znajdź w swoich książkach, które masz w domu obrazki lub zdjęcia przedstawiające zwierzęta  

z wiejskiego podwórka. Podaj ich nazwę, omów wygląd, wyróżnij pierwszą głoskę lub przegłoskuj 

ich nazwę. https://youtu.be/xrgowwp1V-U 

 

2. Rozwiąż zagadki. Ułóż zdanie z rozwiązaniem zagadki. 

 Czarne, białe i łaciate, spotkasz je na łące latem, 

            Nikt przed nimi nie ucieka, mogą dać ci dużo mleka. (krowa) 

 Co to za damy żyją w chlewiku? Grube, różowe jest ich bez liku, 

Małe oczka i krótkie ryjki mają, zawsze chrumkają ( świnia) 

 Kiedy pędzę , galopuję, powiew wiatru w nozdrzach czuję, 

Jeśli cukru kostkę dasz, miejsce na mym grzbiecie masz. (koń) 

 Wytworny jest niebywale, czerwone nosi korale, 

Gdy na drodze mu kto stanie, to usłyszy … gulgotanie. (indyk) 

 Może być dzika może być domowa, 

Z jej miękkich piórek jest kołdra puchowa. (kaczka) 

 

3. Posłuchaj wiersza: „ Co nam dają zwierzęta?” i porozmawiaj na temat jego treści. Określ co nam 

ludziom daje hodowla zwierząt. Zajrzyj do lodówki i spróbuj odnaleźć produkty pochodzenia 

zwierzęcego. 

 

Jedźmy na wieś – daję słowo, 

że tam można podjeść zdrowo. 

Już od rana białą rzeką 

wyśmienite płynie mleko. 

Płynie do nas wprost od krowy, 

serek z niego będzie zdrowy. 

Kura chwali się od rana: 

- Zniosłam jajko, proszę pana! 

Proszę spojrzeć-to nie bajka. 

Wprost od kury są te jajka. 

Jeszcze tylko kromka chleba  

I do szczęścia nic nie trzeba. 

 

4. Pobaw się z rodzeństwem i rodzicami w zabawę w skojarzenia nt. zwierząt z wiejskiego podwórka. 

Podaj 3 słowa, które kojarzą ci się ze zwierzątkiem, o którym myślisz, (np. mleko, łaty, trawa),  

a wyznaczona osoba musi  odgadnąć jego nazwę. Miłej zabawy! 

https://youtu.be/xrgowwp1V-U


 

5. Dla usystematyzowania wiadomości obejrzyj filmik na temat zwierząt gospodarskich 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U 

 

Zabawy matematyczne: 

1. W zagrodzie wiejskiej jest 6 kaczek  i trzy gęsi. Dzieci rysują na kartce kredką w jednym kolorze  tyle 

kropek, ile jest kaczek, a kredką w  drugim kolorze   tyle kropek, ile jest gęsi. Liczą wszystkie kropki  

i pokazują na palcach wynik. Określają, których zwierząt jest więcej i o ile. 

2. Masz w domu kotka albo psa, to policz ile łap ma twoje zwierzątko. 

3. Gospodyni ma w kurniku 6 kurek. Każda z nich zniosła 1 jajko. Ile jajek ma gospodyni? 

4. Zabawa "kurka"- rodzic naśladuje dźwięki kurki, dziecko liczy ile razy usłyszało dźwięki; zamiana ról. 

5. Poobserwuj liście na drzewach i na krzewach w swoim ogrodzie, porównaj ich wielkość i kształt, narysuj 

kształt liścia kredą na chodniku lub na  kartce. Znajdź roślinę, która ma najwięcej liści. 

6. Na podwórku wiejskim było 6 owieczek, 3 owieczki uciekły. Ile owieczek zostało na podwórku?  

(Dziecko może narysować 6 owieczek, następnie 3 skreśla ołówkiem, lub zmazuje gumką, można też pomóc 

mu i zasłonić ręką liczbę owieczek, które uciekły) 

7. Posłuchajcie wierszyka W. Chotomskiej "Kaczki siedmioraczki". Ciekawe czy zapamiętacie: Ile kaczek 

było w wierszu i co się z nimi stało? 

Były sobie kaczki,                                      i gdzie jest ta kaczka? 

kaczki przedszkolaczki.                             Trzecia kaczka wiozła 

Pierwsza zobaczyła                                  na taczce kabaczki. 

na krzaczkach ślimaczki.                          Kabaczki-bęc!- z taczki- 

Weszła między krzaczki -                          i nie widać kaczki. 

i szukajcie kaczki.                                     Teraz głośno kwaczą 

Druga chciała złowić                               kaczki przedszkolaczki: 

na wędkę szczupaczka.                            - Ten, kto nas odnalazł, 

Chlupnęło! Plusnęło-                                dostanie buziaczki! 

 

Zabawy muzyczne: 

1. Słuchanie dowolnej piosenki  o zwierzętach w gospodarstwie, rozmowa z dzieckiem na temat zwierząt  

w gospodarstwie, wyjaśnienie znaczenia niezrozumiałych słów. 

2. Wspólne śpiewanie piosenki „Dziadek fajną farmę miał”: 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q 

3. Wyklaskiwanie  rytmu piosenki „ Dziadek fajną farmę miał”. 

4. Słuchanie i odgadywanie odgłosów zwierząt na wsi: 

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

5. Naśladowanie odgłosów zwierząt w gospodarstwie. 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q
https://www.youtube.com/watch?v=efqoaJvBjWU


Zabawy plastyczno – techniczne: 

 

1.Zwierzęta z plasteliny  

 

Do wykonania potrzebne będą: 

plastelina rożne kolory,  

głowa pełna pomysłów,  

biała kartka. 

Cała instrukcja dostępna w filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=_9mtHANZi6M 

 

2.Zabawa plastyczna: różowa świnka  

Do wykonania potrzebna będą: 

talerzyki papierowe - można  odrysować na  papierze talerzyk deserowy i mniejszy talerzyk od filiżanki. 

Farby, klej, wełna, papier kolorowy. Talerzyki malujemy na różowo. Z papieru kolorowego wycinamy 

pozostałe elementy. Na większy talerzyk przyklejamy mniejszy, doklejamy uszy. Oczy, nos, nogi  

i raciczki na koniec doklejamy ogonek z wełny. 

 
 

 

3.Wykonanie makiety wiejskiego podwórka  

Do wykonania potrzebne będą: 

Kolorowe czasopisma, kredki, zdjęcia / obrazki zwierząt z wiejskiego podwórka, tekturki, kleje, 

plastelina, farby, pędzelki, papier kolorowy, bibuła, wykałaczki, prostokątny kawałek styropianu. 

Wycinamy z kolorowych czasopism obrazki / zdjęcia( lub można je narysować) zwierząt, które można 

spotkać na wiejskim podwórku. 

Przyklejamy obrazki /zdjęcia  na tekturkach i za pomocą plasteliny mocuje myje  

do tekturowych podstawek. 

Kawałek styropiany ewentualnie dużą kartkę papieru  malujemy na zielono. 

Z wykałaczek robimy płot, z bibuły robimy staw, rośliny. 

Na koniec mocujemy zwierzęta  i zagroda gotowa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_9mtHANZi6M


4. „Wesoła Krówka Hela” powstała z czarnej rolki po papierze toaletowym. 

Na rolkę przyklejamy czarną kartkę a potem białe łatki. Z białej kartki wycinamy główkę  

i część ogonka. Z różowej buzię i uszy, zaś z niebieskiej oczka, ponieważ Hela nie może  być zwyczajna, 

wycinamy jej z czarnej kartki czuprynkę, rogi i końcówkę ogonka. Kolejno naklejamy na główce buzię, 

oczy, uszy oraz rogi i czuprynkę. Na koniec dorysowujemy czarnym mazakiem nosek i buzię krówki. 

Główkę przyklejamy z przodu, zaś z tyłu biały ogonek z czarnym pędzelkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KOLEŻANKO I KOLEGO UCZ SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

 

Propozycje do osłuchiwania się z językiem: 

The Animals On The Farm | Super Simple Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg 

Farm Animals Song - Animals Sounds Song - Walk Around the Farm 

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

Farm animals for kids - Vocabulary fo kids 

https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64 

Learn Farm Animals | What Is It? Game for Kids | Maple Leaf Learning 

https://www.youtube.com/watch?v=mUeSNpv5dd4 

Old MacDonald Had A Farm (2018) | Nursery Rhymes | Super Simple Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo 

Peppa Pig Series 3 Episode 19 Granny Pig's Chickens 

https://www.youtube.com/watch?v=fqhwaj63yqk 

The Farmer in the Dell | English Nursery Rhyme 

https://www.youtube.com/watch?v=L0HT-7uOYng 

Eeney Meeney Miney Moe | Nursery Rhyme | Super Simple Songs 

 („Wyliczanka-rymowanka” dla powtórzenia: 5, 6-latki) 

https://www.youtube.com/watch?v=uDjOeb7xEy4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg
https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM
https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64
https://www.youtube.com/watch?v=mUeSNpv5dd4
https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo
https://www.youtube.com/watch?v=fqhwaj63yqk
https://www.youtube.com/watch?v=L0HT-7uOYng
https://www.youtube.com/watch?v=uDjOeb7xEy4

