
DRODZY RODZICE, 

JEŚLI MACIE JAKIEŚ PYTANIA TO ZAPRASZAM DO KONTAKTU: 
pp4motylki@interia.pl 

 

Motylki 

 

Temat tygodnia: Wiosna na Wsi.  
 

Motylki, w tym tygodniu będziemy poznawać  

zwierzęta wiejskie i ich zwyczaje. Miłej zabawy. 

 
Środa: Na wiejskim podwórku. 
 

1. Posłuchaj opowiadania pt: ,,Wiejskie podwórko” . 

Był sobie chłopiec o imieniu Krzyś, który mieszkał w mieście i miał wszystko, czego 

można było tylko zapragnąć. Każdego dnia mógł bawić się czym tylko chciał, grać w 

co tylko chciał. Ale mimo to zaczął się nudzić. Zabawki, telewizja już go nie 

cieszyły. Chłopiec był znużony, wzdychał: wszystko tu jest takie nudne. Smutny 

Krzyś położył się do łóżka, mając nadzieję, że może chociaż przyśni mu się coś 

ciekawego. W nocy usłyszał szum. Była to topola, która rosła na ogromnym wiejskim 

podwórku. Pachniało tam zupełnie inaczej i dźwięki też bardzo różniły się od tych z 

miasta. Krzyś zobaczył wiele zwierząt: krowy skubiące trawę, konie i źrebaki 

galopujące po pastwisku, kota i psa pijącego z jednej miski i koguta piejącego na 

środku podwórka. Chłopiec z zapartym tchem przyglądał się zwierzętom. Gdy się 

rano obudził był bardzo szczęśliwy i zadowolony. Poprosił rodziców, aby wszyscy 

razem wybrali się na wycieczkę na wieś. 

 

Odpowiedz na pytania: 

- Gdzie mieszkał chłopiec? 

- Dlaczego się nudził? 

- Czy wy też się czasem nudzicie? 

- Co przyśniło się chłopcu? 

- Co zobaczył na wiejskim podwórku? 

 

2. Zatańcz i zaśpiewaj razem z nami!  

Zabawa muzyczno – ruchowa „Kaczuszki”. 
https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94  
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3. Zobacz ilustrację zwierząt z wiejskiego podwórka. Nazwij je. 

Podziel nazwy na sylaby (rytmicznie) i połącz z klaskaniem.  
Rodzic pokazuje i powtarza nazwę zwierzęcia, dzieli ją, klaszcząc, a dziecko 

powtarza. Np. kura - ku-ra, kogut – ko-gut, krowa – kro-wa.  
 

Czwartek: Biała owieczka 
 

1. Rozwiąż zagadki o zwierzętach wiejskich. 

 

1. Gdaczę sobie: ko, ko, ko. 

Na śniadanie dam ci jajko. 

 



2. Chodzi po podwórku, 

Woła: „Kukuryku”, 

On i jego przyjaciele, 

Mieszkają w kurniku. 

 

3. Bawię się w błocie 

Krzyczę: „Kwiku, kwiku”. 

Mieszkam w chlewiku .... 

 

4. Dobre ma zwyczaje 

– ludziom mleko daje. 

 

 

 

 

 



 

5. Lubi owies, lubi siano, w stajni rży i parska rano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zabawa matematyczna „Powiedz, gdzie jestem” 

Rodzic ma maskotkę zwierzątka spotykanego na wiejskim podwórku. 

Manipuluje nią, ustawiając w różnych miejscach (na stoliku, pod stolikiem, obok 

stolika, za krzesełkiem, przed krzesełkiem…). Dziecko z pomocą dorosłego określa 

jej położenie. 

Np.  

 

 

 

 

 

3. Praca plastyczna „Biała owieczka”. 

Dzieci wyklejają watą wycięty/wydrukowany szablon owcy.  

Potrzebne będzie: biały blok, nożyczki, klej, wata, szablon owcy. 

 



 

 

4. Czy znasz odgłosy zwierząt wiejskich? 

Zapraszamy tu https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw


Piątek: Śniadanie na wiejskim podwórku  

 

1. Słuchanie wiersza  Haliny Bechlerowej  „Gąski” 

 

Rodzic czyta dziecku wierszyk  

 

Pasą się gąsiątka  

pod wierzbą nad rowem,  

takie żółte i puchate 

jak kotki wierzbowe. 

 
Wrona głową kreci  

- Jeszcze nie widziałam, 

żeby gąska taka biała  

żółte dzieci miała.  

 

 

 Proszę porozmawiać z dzieckiem jak wyglądają małe gąsiątka, a jak ich mama 

gęś.  

 

 Spróbujecie razem z dzieckiem pobawić się w gąski – chodzenie gęsiego. Mama - 

gęś przemieszcza się po pokoju, a dziecko - gąska idzie tuż za mamą. Można tez 

zamienić się rolami.  

 

2. Zabawa relaksująca „Masażyk”  
Dziecko kładzie się na brzuchu i słucha opowiadania o zwierzętach z wiejskiego 

podwórka, które czyta mu mama i jednocześnie masuje jego plecy jak w opisie 

poniżej.  

 

Wyobraź sobie ze jesteś na wiejskim podwórku . Jest wiosenny dzień na wsi 

Nadchodzi czas kamienia zwierząt. Na podwórku pojawiła się gospodyni. 

      (  przebiegamy palcami po plecach dziecka)  

Wyprowadza krowy na łąkę, na soczysta trawę. 

      ( piąstkami  powoli przesuwamy po plecach dziecka )  

Po powrocie nalewa świninom jedzenie do koryta.   

     ( uderzamy czterema palcami obu rąk )   

Następne są kopnie, które spokojnie czekają na siano i owies. 

     ( uderzamy na przemian palcami raz jednej reki, raz drugiej ) 

Pozostał już tylko drób: kury, kaczki, indyki, i gęsi, które otoczyły gospodynię 

rozsypującą ziarno. Zaczęło się dziobanie ziarna.  

      ( uderzamy palcem wskazującym po całych plecach ) 

Nasza wizyta na wiejskim podwórku skończyła się. 

 



Teraz możecie zamienić się rolami, albo zrobić masażyk komuś innemu z 

domowników.    

 

3. Jeśli macie ochotę pobawić się jeszcze spróbujcie ulepić z plasteliny 

kaczuszkę.  

 

 

 

 

 

 


