
Temat dnia: „W wielkiej zagrodzie” 

1. Projekcja filmu edukacyjnego „Zwierzęta w gospodarstwie rolnym na wsi” z kanału 

ABC Zabawa. 

 

Film znajduje się pod linkiem 

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

 

2. Zabawa ćwicząca spostrzegawczość „Co tu nie pasuje?” 

W załączniku „Farma.jpg” znajduje się karta pracy dla dzieci. Zadanie polega na 

odnalezieniu 3 elementów, które nie pasują do wiejskiego krajobrazu. Obrazek 

można wydrukować, ale dziecko może również wskazywać elementy na ekranie 

komputera. 

 

3. Ćwiczenia w kartach pracy. 

W załączniku „Kto gdzie mieszka?” znajduje się karta pracy do wydrukowania. 

Zadaniem dziecka jest połączenie zwierzątka z jego domem. 

 

4. Zabawa kształtująca umiejętność rymowania „Wiejskie rymy”. 

W załączniku „Wiejskie rymy” znajdują się obrazki. Można je wydrukować i wyciąć. 

Można też pokazać je dziecku na ekranie komputera i pozwolić mu je przesuwać. 

Najpierw rodzic nazywa wspólnie z dzieckiem wszystkie widoczne obrazki, później 

dziecko łączy je w pary – rymy (układa rymujące się obrazki obok siebie). 

 

krowa – głowa 

koń – dłoń 

kaczka – taczka 

kot – płot 

kura – chmura 

 

5. Praca plastyczna – Łaciata krowa 

 

Potrzebne będą – duży biały bristol, czarna farba, pędzle. 

 

Na dużym bristolu rodzic rysuje dużą postać krowy. Później maluje dziecku dłoń 

czarną farbą, a dziecko odbija ją na krowie, w ten sposób powstają łaty. Rodzic może 

również pomalować swoją dłoń i odbić, by łaty były w różnym rozmiarze.  

 

 

 

 

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


6. Quiz  

Rodzic zapisuje poniższe pytania na małych karteczkach i wkłada je do pudełka. 

Dziecko losuje pytania, rodzic czyta ich treść. Dziecko odpowiada na pytania. Można 

zabawić się w quiz z nagrodami (np. za każdą poprawną odpowiedź dziecko 

otrzymuje 1 zdrową przekąskę, którą lubi). 

 

-  Dzieckiem jakiego zwierzęcia jest cielak? 

- Jak nazywa się dom kury? 

- Co daje nam krowa? 

- Co otrzymujemy z mleka krowy? 

- Co nam daje kura? 

- Jak nazywa się dom świni? 

-Jak nazywamy małe kozy? 

- Czyim dzieckiem jest źrebak? 


