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Witajcie Biegusie!

Witam we wtorek 14.04.2020r. 
Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar rozwijania umiejętności społecznych i
kulinarnych.
Celem zajęć będzie nazywanie zwierząt mieszkających na wsi – dorosłych 
osobników i ich młodych, naśladowanie odgłosów wiejskich zwierząt. Poznamy też 
proces wypiekania pieczywa.

1. „Rodzinki na wiejskim podwórku”

Zabawa – Rymowanka – wykorzystanie tekstu rymowanki według Małgorzaty 
Markowskiej. 

Ręce w przód, ręce w górę, 
i podskokiem aż pod chmurę. 
Ręce w dół, ręce w bok, 
nogi wykonują skok.  (podskok obunóż w miejscu). 
Wszyscy ćwiczą bez wyjątku, zaczynamy od początku. (marsz w miejscu). 

Czy znacie mieszkańców wiejskich podwórek? Wiosną na wsi jest bardzo głośno, 
panuje duży ruch. Ludzie maja mnóstwo pracy w polu i na podwórzu, muszą 
doglądać zwierząt, które często mają już młode.
Przyjrzyjcie się obrazkom, nazwijcie zwierzęta, dorosłe osobniki i ich młode, 
potraficie wszystkie je nazwać?

(kura, kogut, kurczątko)



(krowa, byk, cielę)

(klacz, ogier, źrebak)



(kaczka, kaczor, kaczątko)

(owca, baran, jagnię)



(koza, kozioł, koźlę)

(locha, knur, prosię)

Postarajcie się zapamiętać nazwy wszystkich zwierząt. Wiejskie podwórze ma 
jeszcze więcej mieszkańców, czy potraficie ich wymienić?
Na koniec spróbujcie naśladować odgłosy mieszkańców wiejskiego podwórka.

 



2. „Od ziarenka do bochenka”

Czy wiecie skąd się bierze chleb w sklepie? 
Zanim si e tam znajdzie musi przejść długą drogę... Trzeba zacząć od pola...
1.                                          2.                                       3.

4.                                           5.                                              6.



Zapytajcie rodziców czy piekli kiedyś sami chleb. Możecie im w tym pomóc, 
zachęcam do wspólnej zabawy. 
Poszukajcie w internecie jakiegoś przepisu i spróbujcie upiec pyszny domowy chleb, 
to naprawdę nie jest trudne.

Zachęcam do uzupełnienia załączonych kart pracy.
Życzę powodzenia :)
Anna Cybula



Dokończ rysować koguciki według wzoru. Pokoloruj je. 

Połącz zdjęcia dorosłych zwierząt z wiejskiego podwórka z ich dziećmi. Nazwij mamy  
i ich dzieci.
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 Obejrzyj zdjęcia. Powiedz, co robią ludzie na wsi wiosną. 

 Przyporządkuj obrazki do odpowiednich czynności.

kopanie

podlewanie

grabienie

okopywanie

sianie
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 Połącz liniami zdjęcia zwierząt z obrazkami tego, co dzięki nim mamy. 

 Rysuj szlaczki po śladach.


