
Nasze propozycje zabaw na dzisiaj: 

1. Na miły początek dnia trochę się poruszajmy  

• https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

2. Rodzicu przeczytaj dziecku wiersz L. Łącz pt. „Wesołe podwórko”.  

Skąd wiedziała mała gąska, 

Że potrafi pływać? 

A źrebaczek kogo spytał, czy będzie miał grzywę? 

To gęś mama do jeziora 

Drogę pokazała, 

A klacz gniada źrebaczkowi 

Wszystko powiedziała. 

Bez mamusi smutno, nudno, 

Przestraszył się kotek, 

Zgubił mamę, teraz szuka, 

Aż wskoczył na płotek. 

I cielaczek się rozgląda, 

Bo nie widzi mamy, 

Krówka ryczy, biega wkoło, 

Od domu do bramy. 

Bo najlepiej jest przy mamie – 

Bezpiecznie, wesoło, 

Świnka leży, a tuż obok 

Sześć prosiąt wkoło. 

Pieje kogut, gdacze kura, 

Kurczak popiskuje, 

Zgadnij teraz, kto swych małych 

Szczeniaczków pilnuje? 

 

Propozycje pytań do wiersza: 

• O czym był wiersz? 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


• Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? 

• Jak nazywają się młode; kury, kota, psa, świni, krowy, konia? 

 

3. Ćwiczenie słuchowe pt. „ Na wiejskim podwórku” – rodzicu włącz dziecku odgłosy zwierząt z 

wiejskiego podwórka. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie jakie zwierzęcia jest to odgłos. 

https://youtu.be/vQbS0Dm0CjA 

4. Zagadki: 

 

Chodzi po podwórku, 

Woła: „Kukuryku”, 

On i jego przyjaciele, 

Mieszkają w kurniku. 

(kogut) 

 

Bawię się w błocie 

Krzyczę: „Kwiku, kwiku”. 

Mieszkam w chlewiku .... 

(świnia) 

 

Często wołam: me, me, me. 

Czy ktoś wełnę moją chce? 

( owca) 

 

Ciężko pracuję na wsi cały dzień. 

Odpoczywam w stajni i nie 

jestem leń. 

(koń) 

 

Gdaczę sobie: ko, ko, ko, 

Na śniadanie dam ci jajko. 

(kura) 

 

Tak cichutko chodzi, 

że go nikt nie słyszy, i dlatego bardzo 

boją się go myszy. ...(kot) 

 

Za kości rzucone dziękuje ogonem. ... 

(pies) 

https://youtu.be/vQbS0Dm0CjA


 

 

Mucząc woła gospodynię 

Bo to zwierzę z tego słynie, 

Że gdy muczy to oznacza - 

Gospodynię czeka praca  

.Mleko wnet do wiadra leci, 

By je piły wszystkie dzieci, 

Żeby każdy z Was był zdrowy 

A to mleko dają ...(krowy) 

 

Szybko biega, rży i parska. 

Na śniadanie - owsa garstka. 

Potem w stajni grzecznie stoi. 

Czeka, aż go ktoś napoi. 

Ty odważnie podejdź doń, 

bo to jest po prostu ... (koń) 

 

 


