
 

ZWIERZĘTA Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA 

 

CEL: 

-Wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt hodowlanych oraz produktów 

pochodzących od zwierząt. 

-Kształtowanie prawidłowej postawy ciała 

-Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej 

-Śpiew na znaną dzieciom melodię– rozwijanie wrażliwości i wyobraźni    

muzycznej 

 

 

 

„Zwierzęta w gospodarstwie rolnym na wsi” – film edukacyjny dla dzieci 

 

https://youtu.be/xrgowwp1V-U 

 

 

 

„Dziadek fajną farmę miał” -piosenka dla dzieci 
 

 

https://youtu.be/30nw6AtuGiQ 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/xrgowwp1V-U
https://youtu.be/30nw6AtuGiQ


 

 
 

DO ZABAWY BĘDĄ POTRZEBNE KOLOROWE KARTKI  

LUB KARTKI Z GAZETY. 

 

„Na wiejskim podwórku”– ćwiczenia gimnastyczne 

 

Dzieci biorą kolorowe kartki i zgniatając je formują kulę do ćwiczeń. 

Dzieci ćwiczą na boso. 

- dzieci kulę trzymają w prawej dłoni i wykonują krążenie prawego ramienia 

w przód, zmiana ręki, 

- ćwiczenie jak wyżej tylko w tył, zmiana ręki, 

- dzieci podrzucają kulę i próbują klasnąć z przodu w dłonie i złapać 

kulę, 

- ćwiczenie jak wyżej tylko klaszczemy za plecami, 

- ćwiczenie jak wyżej tylko klaszczemy raz pod jednym kolanem raz pod 

drugim, 

- rozkrok obunóż, opad tułowia w przód w prawej ręce kula, przekładanie 

kuli z ręki do ręki wokół kolan, kula zatacza ósemki, zmiana kierunku 

przekazywania kuli, 

- siad rozkroczny, kula leży na podłodze między nogami, dzieci wykonują 

skłon tułowia w przód jednocześnie starają się tak dmuchnąć w kulę, żeby 

się przemieściła do przodu, wyprost, powtarzamy 6 razy, 

- w leżeniu na brzuchu ramiona wyciągnięte przed twarzą w dłoniach 

kula, wznos tułowia w górę z jednoczesnym oderwaniem łokci od podłogi 

i podrzuceniem kuli w górę, podczas ćwiczenia ręce są wyprostowane, 

powtarzamy 3 serie po 5 powtórzeń, 

- w siadzie prostym z tyłu podpartym, kula leży po prawej stronie nóg, 

dzieci przenoszą wyprostowane nogi nad kulą z jednej strony na drugą, 

powtarzamy 10 razy, 

Dzieci odkładają kule w wyznaczone  miejsce lub wrzucają je z pewnej 

odległości do kosza. 



 

Śpiewanie rymowanek na melodię Panie Janie. 

 

W gospodarstwie, w gospodarstwie. 

Piękny dzień, piękny dzień. 

Kury niosą jajka, krowy dają mleko. 

Cieszmy się, cieszmy się. 

 

Pan gospodarz, pan gospodarz. 

Traktor ma, traktor ma. 

Jedzie dziś na pole, będzie orać ziemię. 

Owies siać, owies siać. 

Dziś na polu, dziś na polu. 

Pracy moc, pracy moc. 

Trzeba zebrać siano, i to bardzo szybko. 

Idzie deszcz, idzie deszcz. 

 

Gospodyni, gospodyni. 

Ogród ma, ogród ma. 

Rosną w nim buraki i świeże ziemniaki. 

Marchew też, marchew też. 

 

 

 
 



 

Pamiętajmy  o przestrzeganiu zasad higienicznych: 

1.Myj często ręce wodą z mydłem przez 30 sekund. 

2. Myj ręce przed każdym posiłkiem i po wyjściu z toalety. 

3. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 

Jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do kosza i umyj ręce. 

4. Unikaj dotykania oczu ,nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które 

mogą być zanieczyszczone wirusem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka dla dzieci- „Przegoń wirusa” 

https://youtu.be/QT-2bnINDx4 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

https://youtu.be/QT-2bnINDx4
https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4

