
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA PIĄTEK 03.04.2020  

 

1. Przeczytajcie treść utworu M. Ledwoń p.t.  Co nam dają zwierzęta? Po wysłuchaniu  

tekstu wymieńcie zwierzęta w nim występujące i odpowiedzcie na pytanie: Dlaczego 

wiejskie zwierzęta są nam potrzebne? 

Na wsi wiele zwierząt mieszka, 

pieją, gdaczą i gęgają. 

Jajka, masło, miękkie pierze 

gospodarzom swoim dają. 

 

Kurka chodzi po podwórzu, 

jajek zniosła sześć na grzędzie. 

Gospodyni już się krząta, 

wyśmienity omlet będzie. 

 

A owieczki i baranki 

dają nam swe kamizelki. 

Z takiej białej, grubej wełny 

bardzo ciepłe są sweterki. 

 

Jogurt, masło i śmietanę 

można zrobić z mleka krowy. 

Często jedz produkty mleczne, 

to na pewno będziesz zdrowy! 

 

Do poduszki głowę przytul, 
w niej zamknięto puszek biały.  
A te miękkie, lekkie piórka  
gąski nam podarowały. 
 
Na wsi wiele zwierząt mieszka, 
pieją, gdaczą i gęgają. 
Jajka, masło, miękkie pierze 
gospodarzom swoim dają. 

 

2. Wiejskie dobra – zabawa dydaktyczna.  W tej zabawie można użyć produktów, które 

znajdziemy w domu, bądź można wydrukować obrazki zamieszczone poniżej. Dzieci 

nazywają przedstawione produkty, dzielą ich nazwy na głoski, a następnie próbują 

odgadnąć od którego zwierzątka pochodzi dany produkt. 



 
 

 
 



3. Poranek na wsi – opowieść słowno – ruchowa. Rodzic czyta opowiadanie Agaty 

Giełczyńskiej, a dzieci interpretują ruchem treść opowiadania.  

 

Noc bardzo szybko minęła i zaczęło świtać. Całe gospodarstwo powoli budziło się do życia 

(dzieci powoli się przeciągają). Jako pierwszy wstał pies Mars i wesoło merdając ogonem, 

zaczął biegać po podwórzu (poruszają się na czworakach). Jego głośne szczekanie obudziło 

kota Puszka, który przeciągnął się mocno jeden raz (wykonują koci grzbiet), potem drugi 

(powtarzają ćwiczenie), po czym ziewnął głośno (ziewają) i wyjrzał na zewnątrz. Nim 

zdążył cokolwiek powiedzieć, ujrzał spacerujące po podwórzu kury (kładą ręce na biodrach 

i poruszająsię, obciągając palce stóp), które od czasu do czasu grzebały w ziemi w 

poszukiwaniu ziaren i robaczków (pocierają o dywan raz jedną nogą, raz drugą). Tuż za 

nimi na powitanie dnia wyszły gąski, które szły jedna za drugą, śmiesznie poruszając 

kuperkami i wyginając długą szyję raz w prawo, raz w lewo (idą jeden za drugim, od czasu 

do czasu przykucając, poruszają głową w prawo i lewo). A kiedy dotarły do stawu, 

wskoczyły doń zadowolone (zatrzymują się i podskakują). Nawet krowa Aniela zdążyła się 

obudzić. Leniwie pokręciła mordą i oblizała się wielkim językiem (oblizują się, poruszając 

językiem raz w jedną, raz w drugą stronę). Zaraz ruszyła zjeść trochę siana, nim ubiegną ją 

baranki, które już podskakiwały, pędząc w stronę żłobu (podskakują). Tak, chyba całe 

podwórko już się obudziło. Ale… Zaraz, zaraz! A gdzie jest kogut?! (przykładają dłoń do 

czoła i rozglądają się). Jest w kurniku! Biedaczek zaspał! (łapią się za głowę). To może 

pozwólmy mu dziś dłużej pospać. Nie budźmy go (kładą palec na ustach i siadają na 

dywanie). 

 

4.Praca z Książką 38a i 38b  

 

5. Zadanie dodatkowe na weekend  proszę wydrukować tabelkę zamieszczoną  

poniżej. Dzieci rozcinają tabelkę po liniach. Następnie ćwiczymy czytanie  czytamy 

sylaby – składamy w wyraz – odszukujemy odpowiedni obrazek   
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