
Grupa “Biedronki” - 3-4-latki

Krąg tematyczny: Zwierzęta i rośliny wokół nas 
Temat dnia: Nasza planeta
data: 3.04.2020r.

Karty pracy, które mogą wypełnić dzieci w domu w tym tygodniu:
3-latki: s. 105, 107
4-latki: s. 22-23, 24, 25

Poniżej przesyłamy propozycje zabaw, ćwiczeń dla dzieci w domu:

1) Na wsi – rozmowa kierowana na podstawie ilustracji, filmu, prezentacji multimedialnej.

Możecie skorzystać z książek, albumów, które posiadacie w domu, w których można znaleźć 
gospodarstwo wiejskie, zwierzęta w nim mieszkające. Możecie skorzystać również z obrazków 
zamieszczonych poniżej. Możecie opowiedzieć o tym gdzie mieszkają, czym się żywią zwierzęta 
mieszkające w gospodarstwie. Niech dziecko opowie o tym co to jest wieś? Czy wie, że mieszka 
na wsi? Może macie gospodarstwo? Niech opowie o tym :)
Poniżej zamieszczamy link z filmem dotyczącym zwierząt wiejskich i odgłosów, które wydają. 
https://www.youtube.com/watch?v=NKO8pCskBhI 
w załączniku maila mogą Państwo znaleźć prezentację multimedialną dotyczącą wiejskiej zagrody.

2) Kòzka – zabawa paluszkowa.
Pokazujemy kolejno palce:
Ta mała kózka tańczyła poleczkę.
Ta mała kózka zjadła bułeczkę.
Ta mała kózka nosiła korale..
Ta mała kózka zjadła dwa rogale
A ta mała najmniejsza została i trawkę skubała.

3) Dzień na opak – słuchanie opowiadania.
Dziecko słucha opowiadania czytanego przez rodzica i odpowiada na pytania. 
Dzień na opak
Dzień zaczął się zwyczajnie, kogut zapiał o poranku, a zwierzęta rozeszły się do swoich zajęć. 
Nagle krowa spojrzała z zaciekawieniem na kurę i zapytała: – Hej, kurko, jak to jest znosić jajka? –
Bardzo przyjemnie – odpowiedziała kura. – Gospodarz jest zawsze zadowolony, kiedy widzi nowe
jajko w moim gnieździe. – Tak myślałam – odrzekła krowa. – Chyba też bym tak chciała. Wtedy 
wszystkie zwierzęta spojrzały na nią z niedowierzaniem. – Co!? Co chcesz przez to powiedzieć? –
zapytał przestraszony kot. Krowa podniosła dumnie głowę i powtórzyła: – Chciałabym spróbować 
znieść jajko. Stuknęła kopytkiem i dorzuciła odważnie: – A dlaczego nie?! Czy wy nigdy nie 
marzyliście, żeby spróbować czegoś nowego? Zwierzęta zamilkły i zaczęły się zastanawiać. Kot
podniósł ogonek do góry i powiedział: – No tak, właściwie łowienie myszy już od dawna nie jest dla
mnie żadnym wyzwaniem. – Ja też mam już dość ciągłego mówienia owcom, gdzie mają iść – 
przyznał owczarek. I wszystkie zwierzęta jedno po drugim odkryły, że chciałyby jakiejś odmiany. 
No, prawie wszystkie, bo świnia wciąż leżała w swoim błotku i nie zwracała na nich uwagi. W 
zagrodzie zrobiło się gwarno. – Chciałbym spróbować łapać myszy – zawołał odważnie koń. – 
Brawo! – pochwaliła krowa. – A czy praca owczarka jest do wzięcia? – zapytał osioł. – Sprzykrzyło 
mi się ciągnięcie pługa. Myślę, że będę dobrym stróżem owiec. I wszystkie zwierzęta zamieniały 
się zajęciami. Krowa zamieniła się z kurą, osioł z owczarkiem, a kot z koniem. Nagle kura 
wykrzyknęła: – Zapomnieliśmy o świni! Zwierzęta podeszły do chlewika podzielić się nowinami ze 
świnią. Czuły się bardzo źle, bo zapomniały o niej. – Świnio – odezwała się krowa – bardzo mi 
przykro, ale nie masz się już z kim zamienić na pracę. Świnia odetchnęła z ulgą: – Całe szczęście!
Już się martwiłam, że będę musiała na przykład gonić za myszami. Możecie to sobie wyobrazić?

https://www.youtube.com/watch?v=NKO8pCskBhI


– Ale świnio – dziwiła się kura – czy tobie nie nudzi się tak leżeć w błocie i jeść przez cały dzień?
– Nie – odpowiedziała świnia. – Jestem naprawdę dobra w tym, co robię. Potrafię zjadać resztki 
jak nikt inny. Lubię moje życie. I krowa wraz z resztą zwierząt opuściła chlewik. Wszyscy zajęli się 
swoimi nowymi rolami. Krowa i kura gawędziły dla zabicia czasu, lecz po godzinie kura spojrzała 
na krowę. – Krowo, powiedz mi, co robię źle? – zapytała trochę zawstydzona. Właśnie 
zastanawiam się nad tym samym – odparła krowa. – Ciągle nie udało mi się znieść jajka!
Wkrótce wszystkie zwierzęta odkryły, że nie idzie im zbyt dobrze w nowych zajęciach. – Owce 
mnie wcale nie szanują – skarżył się osioł. – Dlaczego one mnie nie słuchają?! Owczarek też miał 
niewesołą minę: – Ten pług jest taki ciężki! – narzekał. – Nie mam pojęcia, jak ty sobie z tym 
dajesz radę, ośle. – Jeśli myślisz, że pług jest za ciężki, to spróbuj pociągnąć wóz! – powiedział 
gniewnie kot. – A te myszy! Jak one szybko zmykają. Jeszcze żadnej nie złapałem – dorzucił 
swoje koń. Wszystkie zwierzęta były zawiedzione. Wszystkie z wyjątkiem świni, która 
obserwowała swoich przyjaciół z chlewika. – Czemu macie takie smutne miny? – zapytała. I wtedy
wszystkie zwierzęta zaczęły się skarżyć, że nie mogą sprostać nowej pracy. -  Przyjaciele – rzekła 
świnia – nie myślcie o tym, czego nie potraficie robić. Skupcie się na tym, co umiecie! Ośle, nikt 
tak nie ciągnie pługa, jak ty. Kocie, ty potrafisz złapać więcej myszy, niż ja potrafię zliczyć. Świnia 
pomogła przyjaciołom zobaczyć, że każdy z nich miał swój talent. Zwierzęta poczuły się dużo 
lepiej i szczęśliwie wróciły do swoich dawnych zajęć.
Źródło: R. Grazulis, „Stary Donald i przyjaciele”, Book House, Warszawa 2006, s. 29–37.

Dziecko odpowiada na pytania na:
O czym marzyły zwierzęta na wsi?
Kto z kim się pozamieniał?
O kim zapomniały zwierzęta?
Czy zwierzętom podobała się ich nowa praca?
Co uświadomiła przyjaciołom świnia?
Jaki ty masz talent? Co lubisz robić?

4) Na odwrót – zabawa ruchowa doskonaląca koncentrację i uwagę.
Dziecko stoi w kole. Rodzic umawia się z nim, że będzie wykonywawało czynności odwrotne do 
tych, które on prezentuje, np. gdy rodzic stoi – dziecko siedzi, gdy siedzi – dziecko stoi; gdy rodzic 
zamyka usta, dziecko je otwiera, gdy rodzic otwiera usta – dziecko zamyka, itp.

5) Moje ulubione zwierzę z gospodarstwa– praca plastyczna, rysowanie kredkami lub lepienie z 
plasteliny. 
Dziecko rysuje swoje ulubione zwierzątka wg własnych pomysłów lub lepi je z plasteliny.  

6) Zając długie uszy ma! - słuchanie i śpiewanie pisosenki, pokazywanie ruchów do śpiewanego 
tekstu. 

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

Tekst piosenki: Zając długie uszy ma! (sł. Agnieszka Kopacz, muz. Agnieszka Kopacz, Piotr Belak)

Zając długie uszy ma                - wystawia ręce w górę
trala la, trala la                           - klaszcze
Nosek słodki oczka dwa      - pokazuje na nos i oczy
chopsa, chopsa, sa.                  - podskakuje

Każdy zając skacze – hop!        - podskakuje wysoko
Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop!   - skacze
Jeden skok.         - skacze jeden raz
Drugi skok         - podskakuje dwa razy
Teraz wszyscy: hop!                   - skacze

7) Dla chętnych dzieci zamieszczamy poniżej karty pracy.

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


Nazwij zwierzęta. Połącz zwierzę z jego cieniem. 



Nazwij zwierzęta i ich dzieci. Połącz mamę z jej dzieckiem. 



Pokoloruj obrazek. Wytnij sam lub z pomocą osoby dorosłej. Puzzle gotowe! :)





Pokoloruj obrazek. 




