
Klasa I – II – III a  

    Temat: Zwierzęta wiejskie.     

W tym tygodniu będziemy poznawali zwierzęta, które możemy spotkać na wsi 

oraz poznamy dźwięki, które usłyszymy w gospodarstwie wiejskim.  

Zajęcia twórcze:  

1. Zwierzęta z talerzyków papierowych (do wyboru) 

- świnka – malujemy cały talerzyk po zewnętrznej stronie (spód) farbami 

plakatowymi na różowo, wycinamy różowe koło – nosek (dorysowujemy 

flamastrem czarne dwie kropki)   i przyklejamy na środku, białe koła – 

oczy, z czarnym mniejszymi kółkami; doklejamy buźkę – czarna „łódka” - 

pasek i uszka, wycięte z papieru różowego i przyklejamy do talerzyka od 

spodu.  

- owieczka – środek koła wyklejamy papierem w kolorze „cielistym”  

lub różowym, naklejamy białe kółka – oczka z czarnymi mniejszymi, nosek 

– koło np. brązowe, brzegi buźki owieczki obklejamy kulkami z waty 

kosmetycznej. 

Podaję linka ilustracji do podobnych prac.  
http://twelvemakesadozen.blogspot.com/2011/11/guest-blogger-birthday-party-by-

teach.htm 

2. Kurczaczek – tułów wycinamy z papieru żółtego koloru (kształt owalny – 

„jajko”);  białe kółeczka oczka z mniejszymi czarnymi i czerwony dziubek 

(trójkącik podwójnie sklejony); skrzydełka z odrysowanych, wyciętych rąk 

na żółtym papierze. Całość przyklejamy na kartce formatu A4 o dowolnym 

kolorze.  

3. Koń (karta pracy) – wyklejamy całego konia kaszą gryczaną, oko z kulki z 

czarnej bibuły, grzywa i ogon z kolorowej włóczki lub z pasków 

ze zwiniętej bibuły. 

4. Krowa (karta pracy) – proszę wykonać  2 stempelki z kawałków gąbki; 

użyć kolorów białego i czarnego i zrobić plamy z dwóch kolorów na 

konturach krowy. 

 

 

http://twelvemakesadozen.blogspot.com/2011/11/guest-blogger-birthday-party-by-teach.htm
http://twelvemakesadozen.blogspot.com/2011/11/guest-blogger-birthday-party-by-teach.htm


Zajęcia muzyczno – rytmiczne: 

 

1. Piosenki do tematu (utwory dostępne są na platformie np. YouTube):  

„Na podwórku” 

Na podwórku na wsi jest mieszkańców tyle,  

że aż gospodyni trudno zliczyć ile. 

 Ref.: Kury, gęsi i perliczki, i indyki, i indyczki. 

 Jest tu kwoka z kurczętami,  

mama kaczka z kaczętami.  

Piękny kogut Kukuryk i kot Mruczek, 

 i pies Bryś.  

Więc od rana słychać wszędzie:  

kukuryku, kwa, kwa, gę, gę,  

hau, hau, miau, miau, gul, gul, gul - podwórkowy chór.  

II. Koń kasztanek w stajni, a w oborze krowa,  

tam w zagrodzie owce i brodata koza.  

Ref.: Kury, gęsi i perliczki...  

III. A tu są króliki i duże, 

 i małe, łaciate i szare, i czarne i białe.  

Ref.: Kury, gęsi i perliczki... 

 

„Dziadek fajną farmę miał” 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo, 

 Kurki na niej hodował, ijaijaoooo,  

Kurki koko tu i koko tam, Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko,  

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo.  

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo  

Krówki na niej hodował, ijaijaoooo,  

Krówki muu tu i muu tam, Mu tu, mu tam,  

ciągle tylko muu. Kurki koko tu i koko tam, 

 Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko,  

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. …Itd. 

 

 



2. Karta pracy - zwierzęta.  Wytnij zwierzęta i odgłosy.  Dopasuj zdjęcia 

zwierząt do odgłosów, które one wydają.  

 

3. Odgłosy zwierząt na wsi oraz filmy edukacyjne o wsi:  

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30 

 

Zajęcia sportowo – ruchowo – taneczne 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe np. :przysiady; pajacyki; skłony w przód; krążenia 

szyi, nadgarstków (każde z ćwiczeń w serii po 10). 

Zachęcam też do zabaw na świeżym powietrzu, spacerów.  

Można też pobawić się we wcześniej wykonane kręgle z butelek plastikowych.  

Miłej zabawy 
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Karta pracy – zwierzęta i odgłosy 
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