
Środa 15.04.2020 

Co słychać wiosną na wsi: 

 

Osłuchanie ze słowami oraz melodią piosnki „Na podwórku”, próby nauki utworu. 

 

,,Na podwórku”  

 

Na podwórku zamieszanie, 

 

Każdy czeka na śniadanie, 

Głodny kot na płot się drapie 

a gospodarz smacznie chrapie. 

 

Ref.: Gospodarzu, wstawać pora, 

Karmić kury i indora, 

Nieść do stajni sianko świeże, 

A nie w łóżku sobie leżeć! 

 

II. Pieje kogut kukuryku! 

Nie ma ziarna dziś w kurniku! 

Krowa muczy, kwiczy prosię: 

Ktoś tu ma nas wszystkich w nosie. 

 

Ref.: Gospodarzu, wstawać pora,… 

 

III. Gdy gospodarz to usłyszał, 

Krzyknął: spokój, krzyknął: cisza, 

Fantastyczny sen dziś miałem, 

Więc przerywać go nie chciałem. 

 

Ref.: Gospodarzu, wstawać pora,… 

 

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

• Na co czekały zwierzęta? 

• Co robił kot? 

• Jakie zwierzęta czekały na śniadanie? 

• Co gospodarz miał zanieść do stajni?  

• Dlaczego gospodarz nie chciał wstać z łóżka? 

 

Ćwiczenia słuchowe Jakie to zwierzę?  

Rodzic wypowiada nazwy zwierząt sylabami, a dziecko podaje pełną nazwę (np. ku-ra – kura, 

kro-wa – krowa). 

 

Onomatopeje zwierzęta – gra 

Pomoce: 

• plansza z grą załącznik gra onomatopeje, 

• kostka do gry, można ją zrobić samemu załącznik kostka, 

• pionki do gry, mogą to być klocki lub małe figurki,  

 



Gracze przesuwają pionek do przodu o tyle pól, ile oczek wylosował (zachęcamy do głośnego 

przeliczania oczek) rzucając kostką. Jeśli dziecko bądź rodzic stanie na polu z rysunkiem 

naśladuje odgłos zwierzątka lub minę narysowaną na danym polu. Tęcza przenosi gracza we 

wskazane miejsce do przodu, burzowa błyskawica cofa. Kto pierwszy dotrze do mety, ten 

wygrywa, ale osoby które będą tam ostanie, będą miały najwięcej zabawy.       

 

 

Zabawa dydaktyczna Co od kogo mamy.  

Pomoce: 

• Obrazki: krowy, kozy, kury, mleka, sera, jajek, masła, jogurtu itp., załącznik 2, po 

wydrukowaniu należy rozciąć ilustracje tak by tworzyły puzzle. 

Rodzic rozkłada z jednej strony obrazki zwierząt, a w rozsypce – obrazki produktów, jakie 

dzięki nim otrzymujemy. Zadaniem dzieci jest przyporządkowanie obrazków produktów do 

obrazków zwierząt. Rodzic zwraca uwagę, że zarówno koza, jak i krowa dają mleko. 

 

Kolorowanka XXL 

Pomoce: 

• kolorowanka (składa się z 25 storn a4) załącznik kolorowanka xxl, 

• kredki. 

 

Plik z kolorowanką należy wydrukować, znajduje się w nim 26 stron (25 elementów 

kolorowanki oraz wzór do złożenia). Następnie kolorujemy poszczególne elementy, każdy z 

domowników może pokolorować własną stronę. Gdy wszystkie elementy będą pokolorowane 

składamy ilustrację według wzoru. Kolorowanka może posłużyć jako puzzle, bądź przy 

pomocy taśmy możemy stworzyć obraz.  

 

Karta pracy – znajdź różnice 

Pomoce: 

• karta pracy załącznik 1 

• krdka 

  



Załącznik 1  

 

 



 

Załącznik 2 

 

 



 


