
Propozycje zabaw w domu dla dzieci 3 letnich. Grupa I  

Tydzień VI 

Karolina Dobies 

Tematyka kompleksowa: Zwierzęta na wsi 

 

Drodzy Rodzice, 

założyłam grupowego maila, na którego możecie Państwo do mnie pisać.  

przedszkole31grupa1@wp.pl  

Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje porady, dokładniejszej instrukcji, to proszę pisać na maila.  

Zachęcam również Państwa do wysyłania na ten adres email wykonanych prac dzieci.  

Jeśli dzieci będą miały ochotę porozmawiać przez telefon ze swoją ciocią Karoliną, to również zachęcam do kontaktu :)  

Wiersze do przeczytania: 

Proponuję puścić dzieciom słuchowisko o dwóch krówkach, ewentualnie wyciszyć głos i przeczytać dzieciom. Jest to 

opowieść o dwóch krówkach, które miały różne spojrzenia na świat. Krótka bajeczka uczy dzieci pozytywnego patrzenia na 

świat. Chętne dzieci mogą poćwiczyć pamięć ucząc się pierwszych dwóch zwrotek. (Na końcu załączam kolorowankę, jako 

uzupełnienie wiersza). 

https://www.youtube.com/watch?v=T7k06RXCIUs 

Krówka leży na polanie, 

zjada właśnie swe śniadanie. 

Na śniadanie koniczyna- 

-tak się miło dzień zaczyna. 

Krówka marzy o słoneczku, 

o tym, by jej pyszne mleczko 

wszystkie dzieci chętnie piły, 

dzięki temu zdrowe były. 

2. „Owieczka”. Poniżej wklejam treść wiersza W. Chotomskiej. Proponuję omówienie wiersza.  

Pytania pomocnicze: 

1. Czego szukała owieczka? 



2. Po co jej był dzwoneczek? 

3. Kogo spotkała? 

4. Jak wyglądają owieczki? 

Proponuję również pokazać dzieciom rzeczy zrobione z wełny np. czapkę, płaszcz, rękawiczki, skarpetki. Niech dotykają je i 

opiszą swoje wrażenia. Czy rzeczy są miłe w dotyku? Czy są delikatne? Nazywamy materiał: wełna. Informujemy skąd się 

bierze. 

 

 

   

  

  

~ Owieczka ~ 



 

Wyszła Owieczka z domu na łąkę, 
Mama jej dała wstążeczkę z dzwonkiem. 

 
A w dzwonku było serce i nuta: 

- Kocham cię, Mamo i jestem tutaj!  

 

Grała Owieczka z łąką w zielone. 
I nagle patrzy: - Gdzie jest mów dzwonek? 

 
- Gdzie mój dzwoneczek? Szukajcie dzwonka! 

- Znalazłam dzwonek! - woła Biedronka. 

 

Tu jest dzwoneczek! - Proszę Biedronki, 
mój nie był kwiatkiem, tak jak te dzwonki. 

 
Coś dzwoni w trawie... Co tutaj dzwoni? 
- To nie mój dzwonek, to Polny Konik! 

 

Skoczyły w wodę Żabki zielone: 
- Może w potoku dzwoni ten dzwonek? 

 
- Nic nie znalazły. Okropna szkoda. 



A to dzwoniące to była woda. 

 

Beczy Owieczka: - Gdzie jest mój dzwonek? 
Może mój dzwonek połknął Skowronek? 

 
- Po co mi dzwonek? - woła Skowronek - 

ja i bez niego mam głos jak dzwonek! 

 

Myszka przybiegła... - Mamusiu, słyszysz? 
Dzwonek był w norce u polnej Myszy! 

 
A teraz znowu dzwoni w nim nuta: 
- Kocham cię, Mamo i jestem tutaj! 

 

  
 

Wanda Chotomska 
 

 

  

 

   
 

 



Bajka do obejrzenia: 

Drodzy rodzice, poniżej wklejam link do bajki dostępnej na platformie youtube. Uczy ona nazewnictwa zwierząt i ich dzieci. 

Trwa niecałe trzy minuty. 

https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c   

Propozycje zabaw plastycznych: 

1.Wykonanie własnego zwierzęcego memory. Na dole dokumentu zamieszczam memory do wydruku i do samodzielnego 

pokolorowania dla dzieci. Drukujemy kartę oczywiście dwa razy. Dzieci w przedszkolu ćwiczyły grę memory, więc znają 

zasady. Gdyby niektórym dzieciom ilość elementów sprawiała trudność, to proszę je zmniejszyć i stopniowo zwiększać. Jest 

sześć par, a więc dwanaście obrazków. 

2. Wykonanie świnki z papieru. Opis wykonania: Drukujemy kształty lub rysujemy je na kartce. Dzieci malują każdy z 

wyciętych przez rodziców elementów, następnie na podstawie wzoru przyklejają samodzielnie elementy. Jeśli coś będzie 

krzywo, to nie poprawiajmy. Czasami dzieci chcą wykonać pracę według własnego pomysłu. Dajemy im inspirację, 

propozycję, ale wykonanie zostawmy dzieciom :)  

Jeśli zdecydują się Państwo na wydruk, to należy wydrukować obrazek dwa razy, by mieć wszystkie elementy. Jedynie 

ogonek świnki wycinamy z papieru lub dzieci malują farbami koło, a rodzic wycina „sprężynkę”. 

 

Tak wyglądają świnki zrobione. 

 



Jeśli chcą Państwo by świnka nabrała bardziej przestrzennego wyglądu, można przykleić kawałek gąbki między kartkami. 

Jednak wszelkie elementy sklejamy dopiero po pokolorowaniu przez dzieci. 

Jeśli nie mają Państwo ruchomych, gotowych oczu, można je namalować markerem lub użyć propozycji do wydruku. 

Piosenki do osłuchania: 

Proponuję do wysłuchania znaną piosenkę „Dziadek fajną farmę miał”, dla utrwalenia nazw zwierząt i ich odgłosów. 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

Zabawy muzyczno- ruchowe: 

Gimnastyka smyka- pokazywanie zgodnie ze słowami piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=dVM8W34Q3E4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Świnka praca plastyczna- wzory do druku 
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