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Drodzy Rodzice!    

Dzisiejsze I zajęcia wpisują się w obszar edukacji przyrodniczej; poznanie 

rodzin zwierząt z wiejskiego podwórka oraz przyporządkowanie ich do 

odpowiedniej grupy zwierząt. 

II zajęcia do edukacja językowa i artystyczna. Wysłuchanie wiersza- 

rozmowa nt.wiersza, przygotowanie przedstawienia (przygotowanie 

postaci zwierząt), wspólne wystawienie przedstawienia. 

Proszę o zrobienie: Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, 

cz. 2, s. 68. 

Zadanie utrwalające:  

Grafomotoryczne szlaczki- poniżej 

Życzę miłej zabawy i odkrywania radości ze wspólnych zabaw z dzieckiem!  

M. Grądzka  

E. Truszkowska 

 

Zajęcia 1: Video 

Zajęcia 2 

1) Wiersz Teresy Fiutowskiej „Podwórkowa awantura.” 

 Kura gdacze, kaczka kwacze – goni kurę mokrą raczej.  

Gęś też syczy, kogut pieje.  

Gwałtu! Rety! Co się dzieje?  

Ryczy krowa, świnia kwiczy, a indyk się rozindyczył.  

Kot mysz goni, głośno miauczy.  

– Dość awantur! Już wystarczy! Tak pies Burek głośno szczeka i już 

słychać go z daleka. 

 Koza meczy: mee, mee, mee… – Czego psisko mądrzy się? 

Dla ochłody – wiadro wody poleją na głowy, brody!  

Wyszły z mody awantury!  

A sio, gęsi, a sio, kury!  

– Powiedziała, co wiedziała, białą brodą pokiwała, pochyliła nisko 

rogi.  

– Cisza! Spokój! Zejść mi z drogi! 

 Awantura się skończyła, bo ta koza groźna była.  
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Wyjaśnienie dzieciom niezrozumiałych zwrotów. 

Dzieci odpowiadają na pytania:  

− Które zwierzęta brały udział w podwórkowej awanturze?  

− Jakie zwierzę próbowało je uspokoić? W jaki sposób to zrobiło? 

2) To teraz czas na zagadki. O jakim zwierzęciu mowa? 

Chodzi po podwórku, 

Woła: „Kukuryku”, 

On i jego przyjaciele, 

Mieszkają w kurniku. 

(kogut) 

 

Bawię się w błocie 

Krzyczę: „Kwiku, kwiku”. 

Mieszkam w chlewiku .... 

(świnia) 

 

Zawsze blisko krowy i ogonem 

miele, każdy już odgadnie, 

bo to przecież...(ciele) 

 

Chodzi po podwórku 

I grzebie łapami. 

Jest to ptak domowy, 

Nazwijcie go sami. ... (kura) 
 
 

Za kości rzucone dziękuje ogonem. ... 

(pies) 
 
 

Żółciutkie kuleczki 

Za kura się toczą, 

Kryją się pod skrzydła, 

Kiedy wroga zoczą. ... (kurczęta) 
 

W każdej wsi jest taki budzik, 

który co dzień budzi ludzi. 

Budzik chodzi, łapką grzebie. 

Choć nie czesze się, ma grzebień. ...(kogut) 
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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) 

Żółte, puszyste piórka, 

okrągłe, grube brzuszki, 

oczka jak dwa paciorki 

i płaskie krzywe nóżki. ...(kaczątko) 
 

3) Chciałabym, abyście przygotowali przedstawienie do wiersza, który znajduje 

się wyżej. Wykorzystajcie obrazki zwierząt poniżej, poproście rodziców o 

wydrukowanie obrazków, wytnijcie je i pokolorujcie. Możecie narysować swoje 

własne zwierzęta lub naśladować tylko głosy tych zwierząt. 
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Ćwiczenia utrwalające 
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