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ZWIERZĘCE MAMY I DZIECI

1. Przywitajmy się wesoło:

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4

Przywitamy się wesoło zaklaszczemy raz, dwa, trzy, 

Przywitamy się wesoło zaklaszczemy ja i ty.

Przywitamy się wesoło już tupiemy raz, dwa, trzy.

Przywitamy się wesoło już tupiemy ja i ty.

Hop, hop dzień dobry witam wszystkich was

Cwałujemy jak koniki już muzyka woła nas. 2x

2. ,,Na podwórku koło bramy'' – słuchanie wiersza 
(Hanna Łachocka)

NA PODWÓRKU KOŁO BRAMY 

Na podwórku koło bramy 
wiodą spory cztery mamy. 
Każda woła, że jej dziecię 

najładniejsze jest na świecie. 
Mówi krowa: cielątko! 
Mówi owca: jagniątko! 

Mówi świnka: prosiątko! 
A kobyłka: źrebiątko! 

Oj, tak, tak! 
Oj, tak, tak! Oj, tak! 

 
Lecz tymczasem dziatek czwórka 

już wymknęła się z podwórka 
i na łące sobie hasa 

w lewo, w prawo, hej, hopsasa! 
Podskakuje cielątko, 

a tuż przy nim jagniątko, 
podryguje prosiaczek, 

biega w kółko źrebaczek. 
Oj, hop, hop! 

Oj, hop, hop! Oj, hop! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4


A z pobliskiej biegł zagrody 
hałaśliwy kundel młody 
i ogonem raźnie machał 

poszczekując: hau, hau, hau, hau. 
Oj, umyka cielątko, 

Oj, umyka jagniątko, 
Oj, umyka źrebaczek 

A na końcu prosiaczek. 
Hyc, hyc, hyc! 

Hyc do mamy, hyc! 

Rozmowa kierowana pytaniami Rodzica:
• Jakie zwierzęta występują w wierszu?
• Jak nazywa się dziecko krowy, owcy, świnki, klaczy?

Ilustracje pomocne do tekstu:

3. ,,Koniki na łące'' – zabawa naśladowcza



Dzieci naśladują konie poruszające się w różnych kierunkach: chodzą, biegają, 
przeskakują przeszkody. 
4. Praca plastyczna – świnka

• zabierz farbę koloru różowego i pędzel,
• pomaluj swoją rączkę,
• odciśnij swoją rączkę na białej kartce,
• poczekaj, aż Twoja odbita rączka będzie całkowicie sucha,
• następnie poproś Mamę, Tatę by wycieli głowę świnki,
• przyklej głowę świnki do swojej odbitej rączki,
• zabierz kredkę różową i za pomocą niej dorysuj śwince ogonek

5. Zwierzęta i ich dzieci. 



Pomóż dzieciom znaleźć ich mamy

6. ZADANIE DLA CHĘTNYCH :)



Grafomotoryka – pomóż dzieciom znaleźć ich mamy

POZDRAWIAMY :)


