
 

Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa starszaków 

 15.04.2020 

 

Temat: Wiejskie podwórko  

 

Obowiązująca piosenka „ Dziadek fajną farmę miał” 

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

 

1. „Zające w ogrodzie” – zabawa ruchowa z podskokami. Wyobraźcie sobie, że jesteście 

zajączkami. Zajączki będą kolejno: 

 – witały się – witamy się palcami, stopami, ramionami; 

– szły przez łąkę – dotykamy stopami podłogi;  

– biegały, omijając drzewa – skaczemy dookoła innych przeszkód;  

– ścigały się z żabkami –skaczemy jak żabki;  

– bały się wilka –przytulamy się do ciebie, pozostając w bezruchu;  

– znajdowały schronienie – radośnie  pląsamy, tańczymy;  

– chrupały marchewkę – naśladujemy  jedzenie marchewki. 

 

2. „ W zagrodzie Małgosi” – bajeczka ortofoniczna 

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi 

Każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: HAU, HAU, HAU, 

Kotek miauczy: MIAU, MIAU, MIAU, 

Kura gdacze; KO, KO, KO 

Kaczka kwacze: KWA, KWA, KWA. 

Gąska gęga: GĘ, GĘ, GĘ 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: BE, BE, BE, 

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


Koza muczy: ME, ME, ME, 

Indor  gulaga: GU, GU, GU 

Krowa ryczy: MU, MU, MU, 

Konik parska: PRR, PRR, PRR 

A pies warczy: WRR, WRR, WRR. 

I tak gra orkiestra ta, aż  Małgosia jeść im da. 

3.  „Miasto – wieś” – rozmowa kierowana na temat różnic i podobieństw obydwu 

miejsc. Przedstawiamy  dzieciom fotografie i obrazki przedstawiające krajobraz 

wiejski i krajobraz miejski. Zachęcamy dzieci do porównania ilustracji oraz 

zastanowienia się nad warunkami życia w obydwu środowiskach. Dzieci próbują 

wskazać różnice i podobieństwa miasta i wsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

– Jakie domy stoją w mieście, a jakie na wsi? 

 – Gdzie jest więcej sklepów?  

– Gdzie jest więcej zieleni?  

– Gdzie są szersze ulice i większy ruch samochodowy? 

 – Jakie zwierzęta mieszkają z ludźmi na wsi, a jakie w mieście? 

 

 

4. Proszę obejrzeć z dzieckiem materiał edukacyjny  

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831 

 

 

 

 

 

 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831


 

 

5. Proszę o podzielenie z dzieckiem na sylaby nazwy poniższych zwierząt : 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

6. Pokolorujcie rysunek zgodnie z kodem (załącznik) –karty pracy str. 27 

 

7. Złóżcie konika z szablonu (Załącznik) 

 


