
Środa 13.05.2020 

Temat: Mieszkańcy wiejskiego podwórka. 

1. Poranna gimnastyka RÓWNOWAGA 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

2. Zwierzęta na wsi  (odgłosy, zagadki, zadania) 
https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0 

3. Wiersz „ Kogutek” 
Obudziło się słoneczko,    – Proszę więcej się nie kłócić!  

 zaświeciło tuż nad rzeczką    Kto jest mistrzem przebudzanek?  

 i promyczkiem pac! kogutka.    Niech rozstrzygnie pan baranek!  

– Wstawaj, śpiochu! Piej! Pobudka!   Baran rzekł:  

 Dzieci wołają: – Wstawaj!     – Przestańcie skrzeczeć!  

Lecz kogucik oczy mruży,     Budzik może tylko beczeć! 

chciałby pospać trochę dłużej…    Beeee! I beeee! Każdego ranka,  

– Niech zwierzęta zbudzi kotek,    więc głosujcie na baranka!  

który słodko śpi za płotem.    Przydreptała krówka w łaty. 

 Kot przeciąga się na ganku.    – Ja zamuczę!  

 – Lubię miauczeć o poranku…    Kto jest za tym?  

Jak nie piśnie: – Miauuu! Pobudka!   Muuuu tak miłe jest dla uszka,  

 Na to przybiegł pies z ogródka.    że obudzi w mig leniuszka!  

Warknął: – Słyszę kocie piski!    Przyczłapały żółte kaczki, 
Aż mi kość uciekła z miski!     białe gąski i kurczaczki.  

Hau! Hau! To najlepszy budzik,    Wszyscy chcą od rana gdakać,  

 nawet świnki śpiochy zbudzi!     piszczeć, gęgać albo kwakać! 

Świnki wyszły na podwórze.    Dość miał kogut tego krzyku. 

 – My też chcemy śpiewać w chórze!    Zapiał głośno: – Kukuryyykuuu! 

Miauczki, szczeki, kukuryki     Wiecie, kto nas będzie budzić?  

zamieniamy w śliczne kwiki!    Zwykły elektryczny budzik.  

Wtem pojawił się kogucik.    

• Rozmowa na temat wiersza. Nazywanie domów poszczególnych zwierząt. 

Jakie zwierzęta występowały w wierszu?  

Jaki problem miały zwierzęta?  

Jakie zdanie miały zwierzęta na temat porannej pobudki?  

Jak zakończyła się ta historia? 

• Gdzie mieszka krowa? Dziecko odpowiada. W ten sposób nazywa domy 

wszystkich zwierząt z wiersza. 

• „Domki zwierząt ” zabawa słowno- językowa. Można wykorzystać 
ilustracje zwierząt  

• - w oborze mieszka: k-r-o-w-a;   ( dziecko ma podać liczbę głosek w 
nazwie zwierzęcia oraz podać pierwszą i ostatnią literę; podać ilość sylab) 



• - w stajni mieszka: k-o-ń; 

• - w kurniku mieszka: k-u-r-a; k-o-g-u-t; 

• -w chlewiku mieszka: ś-w-i-n-i-a; 

• inne propozycje :    o-w-c-a;  i-n-d-y-k;  k-r-ó-l-i-k;  k-o-z-a;   o-s-i-o-ł;   

k-a-cz-k-a;  p-i-e-s;  k-o-t;  b-a-r-a-n 

4. KARTY PRACY W KSIĘŻCE część 4 

• 5  lat :  str. 61, 62-63 

• 6 lat : str. 75, 76-77 

5. 6 latki – film edukacyjny - Litera Ż  

https://www.youtube.com/watch?v=eLANVg7IKBo 

6. Piosenka dla dzieci Stary Donald farmę miał zwierzęta na gospodarstwie 
https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk 

7. Propozycje pracy plastycznej, proszę wybrać jedno zwierzę z podwórka i 

w dowolny sposób wykonać pracę. Pozdrawiam i życzę wspaniałej 

zabawy. 

• Zwierzęta hodowlane / Origami z koła / Z papierowych kółek  
https://www.youtube.com/watch?v=DuiBpuU1LL0 

• Owieczka  
https://www.youtube.com/watch?v=AuJnyYqh8n4 

• Świnka  
https://www.youtube.com/watch?v=QecmsenO6xM 

• Krowa z rolki po papierze toaletowym 
https://www.youtube.com/watch?v=x4PlksuIpPE 
 

8. Doświadczenie dla chętnych. 

Dlaczego jajko nie tonie w słonej wodzie?  Dwie szklanki wypełniamy 
wodą do połowy. W jednym rozpuszczamy kilka łyżek soli. Wkładamy jajka 

do szklanek. Jajko w solance pływa, w wodzie opada na dno.  Dlaczego? 
Jajko jest cięższe od wody, ale lżejsze od solanki i dlatego w solance pływa. 
Sól zagęszcza wodę, która w efekcie wypiera jajko na powierzchnię. Im 
więcej soli w wodzie, tym większa jest wyporność. W przyrodzie najlepiej 
widać to w Morzu Martwym. 

 

 


