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Temat: Dzień w gospodarstwie 

 

 
I. Stary Donald farmę miał – utrwalenie słów piosenki. Dziecko naśladuje odgłosy 

wydawane przez  zwierzęta występujące w  piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA 

 

1. Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

A na tej farmie krowę miał ija, ija o! 

Krowa mu – mu - mu, mu, mu. 

 

2. ... świnkę miał ija, ija o! Świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; 

krowa mu – mu – mu, mu, mu. 

3. ... pieska miał, ija, ija o! Piesek hau – hau - hau, hau, hau; 

świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; krowa mu – mu - mu, mu, mu 

 

4. ... kury miał, ija, ija o! Kury ko – ko – ko, ko, ko; ... 

5. ... gąskę miał, ija, ija o! Gąska gę – gę – gę, gę, gę; ... 

6. ... kaczkę miał, ija, ija o! Kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, kwa; .... 

7. ... owce miał, ija, ija o! Owce be – be – be, be, be; … 

8. ... kotka miał, ija, ija o! Kotek miau – miau – miau, miau, miau; 

owce be – be – be, be, be; kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, kwa; 

gąska gę – gę – gę, gę, gę; kury ko – ko – ko, ko, ko; 

piesek hau- hau- hau, hau, hau; świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; 

Krowa mu – mu - mu, mu, mu. 

9. Stary Donald farmę miał ija, ija o! Ija, ija o! 

 

 

II. „Wiejskie gospodarstwo” – zabawa ruchowa połączona z wiązaniem opisu słownego 

z obrazkiem. Rodzic przedstawia dziecku ilustrację zagrody wiejskiej, rozmawiają  na 

temat wyglądu zwierząt na ilustracji, np. krowy, konia, świni, kury, koguta, oraz na 

temat pracy rolnika w gospodarstwie – w jaki sposób opiekuje się tymi zwierzętami. 

https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA


Przy dźwiękach tamburyna, bębenka lub klaskania dziecko porusza się po pokoju. Na 

hasło, np.: Koniki do zagrody, dziecko, wydaje dźwięki: iha, iha i przybiega do 

rodzica. Zabawa jest powtarzana tak długo, aż wszystkie zwierzątka zostaną 

wywołane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Awantura w Rym, cym cym – słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej połączone z 

ćwiczeniami dźwiękonaśladowczymi i rozmową na temat wiersza. Rodzic czyta 

wiersz, a dziecko naśladuj odgłosy wydawane przez wymienione zwierzęta. 

 

Awantura w Rym, cym, cym 

Małgorzata Strzałkowska 

 

Raz wybuchła na podwórku awantura, 

bo zginęły pewnej kurze cztery pióra! 

Kura gdacze, kaczka kwacze, krowa ryczy, (dziecko wydaje 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., 

 

 

Rodzic zadaje dziecku pytania: Dlaczego na podwórku wybuchła awantura?; Ile piór 

zginęło kurze?; Które zwierzęta były na podwórku?; Które zwierzątko miało pióra 

kury?.  

 

 

IV. „Wiejskie podwórko” – praca plastyczno-techniczna. Konstruowanie makiety 

przedstawiającej wiejskie podwórko z wykorzystaniem np.: małych pudełek po 

produktach spożywczych, figurek zwierzątek występujących w gospodarstwie 

wiejskim (zwierzątka można ulepić z plasteliny). Dziecko otrzymuje dużą kartkę 

papieru technicznego lub tektury. Konstruuje z pudełek domki dla swoich zwierząt. 

Pudełka ozdabia według swoich pomysłów. Może użyć np.: kolorowego papieru do 

oklejenia. Z pomocą rodzica przykleja je do makiety. Po zakończeniu prac dziecko 

może pobawić się wykonaną makietą i zwierzętami.  

 

 

V. Na zakończenie, może macie ochotę wybrać się do gospodarstwa wiejskiego razem z 

dziećmi z „Domowego przedszkola”. Dowiecie się, co słychać na wsi i poznacie 

mieszkające tam zwierzęta. Domowe przedszkolaki też będą robić makietę wiejskiego 

podwórka – ciekawe jakie oni będą mieli pomysły? 

 Zapraszamy i życzymy miłej zabawy  

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

 

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

