
WSZYSTKIE  PONIŻSZE TREŚCI SŁUŻĄ REALIZACJI ZADAŃ ZGODNIE 

Z 

 "PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO" 

 

Temat tygodnia: „Na wiejskim podwórku” 

 

PONIEDZIAŁEK        12 IV                                                                              

 Na początek trochę zabawy . 

Dzieci znają poniższe zabawy. Proszę włączyć im te piosenki i nich się bawią 

 

Koniki 

https://chomikuj.pl/asia2593/Muzyka+przedszkole/*c5*9apiewanki+-

+pokazywanki/04+-+Koniki,2502734051.mp3(audio) 

 

Noga goni nogę 
Bujają koniki 
Stukają kopytka 
W rytm muzyki 
Jedna noga tupie: tup, tup, tup 
Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk 
Konik skacze sobie: hop, hop, hop 
Koniku w drogę! Wioooooooooooo! 
 

Jak chodzą zwierzątka 

https://chomikuj.pl/phaa/muzyka+dla+dzieci/*c5*9apiewanki+pokazywanki/01+-

+Jak+chodz*c4*85+zwierz*c4*85tka,3990270046.mp3(audio) 

I 

 

     1. W poszukiwaniu zieleni - prac z obrazkiem.  Zapoznanie z literą "Ż, ż  

 

Zabawa na powitanie. 

 

Proponuję dzieciom zabawę w zielone.  

 

Rodzic pyta: Grasz w zielone?  

Dziecko odpowiada: Gram.  

Rodzic  pyta: 

Masz zielone?  

https://chomikuj.pl/asia2593/Muzyka+przedszkole/*c5*9apiewanki+-+pokazywanki/04+-+Koniki,2502734051.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/asia2593/Muzyka+przedszkole/*c5*9apiewanki+-+pokazywanki/04+-+Koniki,2502734051.mp3(audio)


Dziecko odpowiada: Mam, po czym pokazuje na swoim ubraniu kolor zielony. (Jeśli 

ktoś nie ma na ubraniu koloru zielonego, wskazuje go na ubraniu  brata, siostry lub rodzica). 

W następnej kolejności dziecko poszukuje koloru zielonego w pokoju  np. wśród zabawek. 

 

Następnie dziecko wymienia wszystko co  w otoczeniu przyrodniczym ma kolor zielony. 

 

 

Następnie Rodzic pyta: 

- W jakiej porze roku jest najwięcej koloru zielonego? 

- W jakim miejscu wiosną możemy najczęściej zobaczyć kolor zielony? 

Książka niebieska „Olek i Ada” str. 72 

Dziecko ogląda obrazek i : 

− opowiada, co dzieje się na obrazku, 

− wskazuje na obrazku wszystko w kolorze zielonym, 

− zastanawia się, dlaczego Ada boi się żaby, 

− opisuje za pomocą określeń przymiotnikowych wygląd żaby np. mała, zielona, śliska, 

skoczna, ładna, brzydka, wielkooka, długonoga……..itp.  

− czyta z  Rodzicem tekst pod obrazkiem, ( dziecku pięcioletniemu - Kubusiowi  tekst 

czyta rodzic) 

 

 Poznawanie roli barwy ochronnej w życiu zwierząt. 

 

Niektóre zwierzęta  barwą się i wzorem na ciele upodabniają  się do środowiska, w jakim 

żyją (np. kameleon, pasikonika, rzekotki drzewnej, gąsienicy). 

 

             
 

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

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

jak rzekotka drzewna, która żyje wśród liści. Gąsienicy zielony kolor pozwala powodzeniem 

ukryć się na powierzchni liścia. Niedźwiedź polarny ma przez cały rok białą sierść. 

Wszystko, co go otacza, a więc śnieg i lód, jest także białe.  

Mistrzem kamuflażu jest gekon liścioogonowy, który ukrywa się przed  drapieżnikami np. w 

Parku Narodowym na Madagaskarze. 

 

Poznanie litery „ż,Ż” 

 

-Jakie zwierzę Olek pokazywał Adzie na łące?  

 

Dziecko dzieli słowo żaba na głoski. 

Liczy, ile jest w słowie żaba sylab, a ile głosek. Wymienia kolejno wszystkie głoski. 

Następnie wymienia inne słowa, w których głoskę ż słychać na początku, na końcu oraz w 

środku słowa.  

 

 

Książka niebieska „Olek i Ada” str. 73 



 

- Rodzic czyta tekst  pod obrazkiem  

 

- Dziecko pisze literkę „ż” na str. 73-74 

 

II 

 

 

Słuchanie piosenki Podwórkowa awantura  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vFq6WqAeL2M 

 

 

Piosenka „Podwórkowa awantura” 

I. Wpadła na podwórko pani kura, 

zła i wściekła jak gradowa chmura. 

I od razu głośno krzyczy: 

– Ko, ko, ko, ko, ko, ko. 

Tylko moje kurczątko się liczy! 

 

Ref.: Dzisiaj na podwórku awantura. 

Piesek, świnka, kaczka, gąska, kura 

kłócą się, ojej, kłócą się, że hej, 

które dziecko jest ładniejsze, 

które najpiękniejsze jest! 

 

2. Pani Świnka biegnie już z chlewika. 

– Co mi pani tutaj dziś wytyka! 

– woła tak do kury matki. 

– Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum. 

Moje dzieci śliczne są jak kwiatki! 

 

Ref.: Dzisiaj na podwórku… 

 

3. Leci kaczka, że aż gubi pióra. 

– To, co słyszę, to jest przecież bzdura! 

Kury, świnki są tak brudne, 

kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa. 

Moje dzieci są po prostu cudne! 

 

4. Z budy wyskoczyła też psia mama 

Co się dzieje to ja nie wiem sama! 

Wygrywają moje psiaczki 

hau hau hau hau hau hau 

Najwspanialsze przecież to dzieciaczki! 

 

Ref.: Dzisiaj na podwórku… 

 

5. Tupie gąska mocno nadąsana 



Co ja słyszę, kłótnia tu od rana 

No i o co moje pieski? 

Gę gę gę gę gę gę 

Moje gąski to jest ród królewski! 

 

Ref.: Dzisiaj na podwórku… 

 

6. Przyszła wreszcie gospodyni miła 

Głośne kłótnie szybko uciszyła 

Wszystkie dzieci, moje panie 

Śliczne są, cudne są 

A ja teraz proszę na śniadanie! 

 

Ref.: Dzisiaj na podwórku… 

 

 

 

III 

Poobiedni relaks: 

Czytanie bajki terapeutycznej "Na wiejskim podwórku" autorstwa Tatiany Jankiewicz 
 

 

 Za górami, za lasami, wśród złotych pól i zielonych traw, na pięknej polanie otoczonej 

dębami znajdowała się wioska, a na jej skraju małe podwórko, na którym mieszkały 

zwierzęta. Wśród mieszkańców były czarno-białe krówki, różowe świnki, brodate kózki, żółte 

kaczuszki, kurki, indyki i milutkie króliki. Życie tam płynęło spokojnie, a zwierzątka żyły w 

wielkiej przyjaźni. Całe dnie spędzały na zabawach, figlach i psotach. Były dla siebie miłe, 

dobre i uczynne, często mówiły proszę, przepraszam, dziękuję. Wszystkie zwierzęta bardzo 

się lubiły i pomagały sobie w trudnych chwilach. Zwierzątka dbały o swój wiejski ogródek, w 

którym rosły piękne, kolorowe kwiaty. Codziennie troszczyły się o nie, podlewały je, a one 

odwdzięczały się kolorami, jak tęcza i cudownym zapachem. I tak mijał dzień za dniem, 

miesiąc za miesiące. Pewnego dnia stało się coś strasznego. Na wiejskie podwórko wkradła 

się ZŁOŚĆ. Niespostrzeżenie zapanowała nad każdym mieszkańcem podwórka. Szeptała 

zwierzątkom niemiłe słówka, namawiała do kłótni. Od tego czasu na podwórku zapanował 

bałagan i hałas. Zwierzęta kłóciły się ze sobą – świnki wyzywały kózki, kaczki wyzywały 

kurki, a koniki podstawiały kopytka owieczkom i rżały ze śmiechu, gdy te przewracały się. 

Nie myślały o tym, że komuś może stać się krzywda. Zapominały o magicznych słowach. Nie 

potrafiły już bawić się razem, krzyczały na siebie, hałasowały i przestały uśmiechać się do 

siebie. Były dla siebie niemiłe, co bardzo cieszyło ZŁOŚĆ. Zwierzątka zapomniały również o 

swoim ogrodzie, o kwiatkach, pięknych jak tęcza, które powoli stawały się coraz brzydsze i 

już tak nie pachniały. Wieść o hałaśliwym i skłóconym podwórku rozniosła się po całym 

świecie i dotarła do dobrej, wiosennej wróżki, która postanowiła pomóc zwaśnionym 

zwierzętom. Zasmuciła się bardzo ujrzawszy ogródek pełen zwiędniętych kwiatów oraz 

wykrzywione od złości miny zwierzątek. Czarodziejka prosiła zwierzęta, by zmieniły swoje 

postępowanie, prosiła ZŁOŚĆ, by ta opuściła wiejskie podwórko i odeszła daleko 

,daleko…ale ani zwierzątka, ani ZŁOŚĆ nie słuchały jej. Wtedy wróżka podarowała 

zwierzętom magiczne pudełko i poprosiła, by złapały w nie ZŁOŚĆ. Zwierzątka bardzo 

ucieszyły się z prezentu ,ponieważ były już bardzo zmęczone ciągłymi kłótniami. Gdy 



ZŁOŚĆ spała, złapały ją i włożyły do pudełka. W pudełku Złość zamieniła się w coś miłego i 

przyjemnego, w coś, co pozwoliło zwierzętom zrozumieć, że o wiele przyjemniejsze jest 

życie w zgodzie, gdzie nie ma hałasu, kłótni i gdzie panuje przyjaźń…Na wiejskim podwórku 

znowu zapanował ład i porządek… 

 

2. Rozmowa na temat bajki 

- gdzie znajdowała się wioska otoczona dębami? 

- kto mieszkał na wiejskim podwórku? 

- kto wkradł się na wiejskie podwórko pewnego dnia? 

- co się stało gdy na wiejskim podwórku zamieszkała złość? 

- kto postanowił pomóc zwierzętom z wiejskiego podwórka? 

- co podarowała wróżka zwierzętom? 

- co zwierzęta zrobiły z magicznym pudełkiem? 

- co się stało gdy zwierzęta złapały złość do magicznego pudełka? 

 

3. Zabawa ortofoniczna - Odgłosy wiejskiego podwórka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0 

 

 

4.  Piosenka, którą dzieci z naszej grupy bardzo lubią  

"Stary Donald farmę miał" 

 

http://chomikuj.pl/Krystian49/Muzyka+MP-3/Biesiadne/Biesiadne+-

+Stary+Donald+farm*c4*99+mia*c5*82,15789951.mp3 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0
http://chomikuj.pl/Krystian49/Muzyka+MP-3/Biesiadne/Biesiadne+-+Stary+Donald+farm*c4*99+mia*c5*82,15789951.mp3
http://chomikuj.pl/Krystian49/Muzyka+MP-3/Biesiadne/Biesiadne+-+Stary+Donald+farm*c4*99+mia*c5*82,15789951.mp3

