
Witajcie kochani! 

Zachęcam was do obejrzenia filmu edukacyjnego o zwierzętach, żyjących w gospodarstwie 

wiejskim.  

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U&t=99s 

Wszystkie dzieci proszę, o wypełnienie kart pracy Nowe Przygody Olka i Ady cz. 4,        

str. 8 - 11. 

Teraz proponuję zagadki. Proszę, aby chętne dzieci narysowały rozwiązania zagadek. 

Rysunki można wykonać na kartce z bloku lub w zeszycie.  

Lubi głośno gdakać, 

Kiedy zniesie jajko. 

Każdy wie, że jest stałą 

Kurnika mieszkanką. (kura) 

 

Zakręcony ogonek, 

Śmieszny ryjek ma 

„Chrum, chrum – głośno woła- 

Kto jedzenie da?”(świnka) 

 

Na przykład łaciate, 

W oborach mieszkają. 

Pasą się na łąkach, 

Zdrowe mleko dają. (krowy) 

 

Kiedy pędzę, galopuję, 

powiew wiatru w nozdrzach czuję. 

Jeśli cukru kostkę dasz, 

miejsce na mym grzbiecie masz. (koń) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U&t=99s


Nie na polu, nie pod miedzą, 

lecz na hali trawkę jedzą. 

Wełniane kubraczki mają, 

wełnę na sweterki dają. (owce) 

 

Wytworny jest niebywale, 

czerwone nosi korale. 

Gdy na drodze mu ktoś stanie, 

to usłyszysz ... gulgotanie. (indyk) 

Kolejna propozycja na dziś, to Zabawa w rymy: 

Dzieci wymyślają krótkie rymowanki do podanych przez rodzica nazw młodych zwierząt, np. 

Prosiątko bardzo polubiło żółte kurczątko. Cielątko to bardzo miłe zwierzątko. Kaczątko 

wygląda jak niewiniątko. Cielaczek nosi biało-czarny kubraczek. (Pierwszą, przykładową 

rymowankę wypowiada rodzic. Zdania nie muszą być poprawne pod względem logicznym, 

mogą być śmieszne). Jeśli dzieci mają problem z układaniem krótkich rymowanek, układają 

rymy tylko do zdrobnień, np. jagniątko – słoniątko. 

Zachęcam wszystkie dzieci do obejrzenia filmu, który wprowadzi nas w ćwiczenia 

matematyczne: 

https://www.youtube.com/watch?v=FT3fZX84dAk 

 Dzieci sześcioletnie wykonują Karty pracy Nowe Przygody Olka i Ady Litery           

i liczby cz. 2, str. 62,63. Jako liczmany do tych ćwiczeń możecie wykorzystać kredki 

lub klocki.  

 Dzieci pięcioletnie wykonują Karty pracy Nowe Przygody Olka i Ady 

Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia str.69,70.   

Propozycja wzorów szlaczków dla dzieci pięcioletnich do zapisania w zeszycie: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FT3fZX84dAk


Zadanie dla chętnych: 

Wyjmijcie proszę KARTĘ F z wyprawki plastycznej, odszukajcie w niej zwierzęta 

mieszkające na wiejskim podwórku, policzcie ile ich jest. Następnie wytnijcie je i wklejcie do 

zeszytu w linie lub na kartkę.  

Sześciolatki: 

Zaznaczają pod każdą ilustracją pionowymi kreskami z ilu głosek składa się dany wyraz. 

Pięciolatki: 

Zaznaczają pod każdą ilustracją pionowymi kreskami z ilu sylab składa się dany wyraz.  

Zachęcam was do zabawy w „Małego Maćka”, wykorzystajcie w niej odgłosy zwierząt         

z wiejskiego podwórka. Do zabawy możecie zaprosić rodzeństwo i domowników. (Jestem 

mały Maciek zwierzątek przyjaciel, chcę zaprosić do koła zwierzątko, co woła…) 

Proponuję również zabawę ruchową z wykorzystaniem skakanki - skoki jednonóż             

i obunóż. To ćwiczenie już robiliśmy na zajęciach fizycznych w szkole i świetnie sobie z nim 

dawaliście radę 

Pamiętajcie o uwalaniu poznanych literek  

 

Miłej zabawy 


