
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA ŚRODĘ 15.04.2020 :)

1. Połącz nitką małe literki nazw zwierząt. Każda nitka powinna mieć inny kolor
:) 

KROWA           k    o         o                     w                       a
   k                    r                    r                    a 
      o                        u                     z                       a
            k                   w              c                   a

KOZA

KURA

OWCA
 
2. Od jakiego zwierzęcia dany produkt pochodzi? Połącz w pary. 

Czy wiesz skąd bierze się ser biały, kozi oraz żółty? 



Podaj propozycje do czego możemy wykorzystać te produkty?

3. Posłuchaj piosenki :) spróbuj zapamiętać słowa. 

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

Pewna kura na podwórzu ciągle gdacze, Ciągle gdacze,

A gdy gdacze to wysoko w górę skacze, 

W górę skacze, Bardzo głośno i bez przerwy hałasuje, 

Hałasuje, I się niczym, ani nikim nie przejmuje, Nie przejmuje.

 

Ref. Z rana ko, ko, ko, ko, 

W nocy ko, ko, ko, ko, 

Przez dzień cały ko, ko, ko, 

Ciągle ko, ko, ko, ko, 

Tylko ko, ko, ko, ko, 

Na okrągło ko, ko, ko! 

Na podwórzu kura dzioba nie zamyka, Nie zamyka, 

Chociaż przy niej każdy uszy swe zatyka, 

Swe zatyka, Tym hałasem wszystkich wkoło denerwuje, 

Denerwuje, Więc na karę kura za to zasługuje, Zasługuje.

 Ref. Z rana ko, ko, ko, ko, 

W nocy ko, ko, ko, ko, 

Przez dzień cały ko, ko, ko, 

Ciągle ko, ko, ko, ko, 

Tylko ko, ko, ko, ko, 

Na okrągło ko, ko, ko! 

Pytania: jaka jest melodia piosenki (szybka,wolna, wesoła, smutna), o czym jest 

piosenka, spróbuj zaśpiewać refren piosenki, spróbuj zatańczyć w rytm muzyki. 

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


4. Wiersz pt „Rozmowy zwierząt” Barbara Kosowska:

Muu, muu, muu, tak krowa muczy.

Kto cię, krowo, tak nauczył?

Nikt nie uczył mnie muczenia,

Mówię muu od urodzenia.

A ponadto daję słowo,

Jestem bardzo mleczną krową.

Baran do owcy mówi: beee

Czego baran od niej chce?

Powiedz, owco ma kochana,

Ile mleka dałaś z rana?

Dałam dzisiaj dużo mleka,

Teraz na mnie fryzjer czeka.

Kukuryku, kukuryku

Co się dzieje w tym kurniku?

Kura jaja wysiaduje,

Kogut z dumą spaceruje,

Bo za chwilę już na świecie

Ma pojawić się ich dziecię.

Źrebię w stajni mamy szuka,



Rży, kopytkiem w ziemię stuka.

Gdzie ta mama się podziała?

Pewnie z tatą w świat pognała.

Klacz i ogier wnet wrócili,

Na wyścigach konnych byli.

Tak zwierzęta rozmawiają,

One też swój język mają.

To jest język zagrodowy

Kury, owcy czy też krowy.

Pytania do wiersza:

1. Jakie zwierzęta występowały w wierszu?

2. O czym rozmawiały zwierzęta

3. Czy zwierzęta mogą rzeczywiście z sobą rozmawiać?

4. Do czego służą wydawane przez nie odgłosy?

5. Do jakiej grupy zwierząt możemy zaliczyć kurę, kaczkę, koguta?

6. Dlaczego ludzie hodują te zwierzęta?

7. Czym się odżywiają zwierzęta w na wsi? 

8. Spróbuj naśladować odgłosy tych zwierząt. 

5. Zabawa „Karmimy kurki”-zabawa usprawniająca aparat mowy:

Potrzebujemy:

-jedna kartka A4

-nożyczki

-słomka

Przebieg zabawy:



Na kartce dziecko rysuje dwa duże koła i je wycina.  Niepotrzebne fragmenty papieru

tnie na mniejsze kawałeczki (ok 1 cm) -kawałki będą udawać pokarm dla kurek . 

Następnie za pomocą słomki dziecko przenosi papierowe ścinki na wycięte koła.  Na 

końcu liczy ile ścinek ma na jednym oraz na drugim kole i porównuje gdzie 

„ziarenek” jest więcej, a gdzie mniej.  

Praca zespołowa, wspólna z drugim dzieckiem lub rodzicem.  Należy zagnieść z 

papierowych ścinek kuleczki- przenosimy każdą kuleczkę na kółka za pomocą dwóch

paluszków.   Dwie osoby przenoszą równocześnie i razem jedną kulkę na wybrane 

kółko. 

6. Praca z Kartą Pracy, zadanie z części 3, strona 46 a i b :)

Miłej pracy!!!


