
ŚRODA 25.03.2020r. 

TEMAT DNIA: PODWÓRKOWA ORKIESTRA 

Ćwiczenie nr 1 

 „Kim jestem?” – zabawa dydaktyczna. 

 Zadaniem dziecka jest odgadnięcie nazwy zwierzęcia na podstawie uzyskanych od Państwa 

informacji.  Jestem ptakiem. Mam dwie nogi. Znoszę jajka. (kura)  Jestem ssakiem. Mam rogi. Mam 

cztery nogi.   Mieszkam w oborze. (krowa) Jestem ssakiem. Mam cztery nogi. Bujną grzywę i ogon. 

Mieszkam w stajni. (koń) Jestem ptakiem. Mam dwie nogi. Znoszę jajka. Mieszkam w kurniku razem 

z kurami. (kaczka) 

 „Jak robi krowa, jak robi koń?” – zabawy z naśladowaniem głosów zwierząt gospodarskich. 

Naśladowanie głosów zwierząt mieszkających w gospodarstwie. (koń, krowa, kaczka, gęś, koza, kura) 

 

 Labirynt – praca z książką str. 21 Proszę o wykonanie ćwiczenia zgodnie z poleceniem z 

książki. 

Ćwiczenie nr 2 

„Dzień na wsi” 

Dominika Niemiec 

 

Pobyt na wsi u dziadków to dopiero wyzwanie... 

Dzień się tam zaczyna inaczej, wcześnie jest śniadanie. 

Trzeba zadbać od rana o wszystkie zwierzęta, 

o królikach, o świnkach, o owcach pamiętać. 

Dać jeść i pić bez wyjątku 

wszystkim w całym obrządku. 

Owce wypuścić na hale, 

to dla nich miejsce wspaniałe. 

Już słychać radosne beczenie, chrumkanie, 

to znaczy, że zwierzętom smakuje ich śniadanie. 

Konie są w stajni bardzo szczęśliwe, 

gdy im porządnie rozczeszę grzywę, 

gdy je z czułością, dokładnie wyszczotkuję, 

parskają głośno, mówiąc „dziękuję”. 

W stajni, w chlewiku, na dworze, cały dzień trwa praca. 

Dopiero gdy się ściemnia, z dziadkiem do domu wracam. 

Jestem zmęczony, lecz wiem, że gdy zwierzętom troskę okażę, 

sam kiedyś będę jak dziadek wspaniałym gospodarzem. 

 

 Proszę przeczytać wiersz i zadać dzieciom pytania: 

-O jakim miejscu była mowa w wierszu?  

-O kogo trzeba zadbać w gospodarstwie?  

-Jak trzeba zadbać o zwierzęta? 

- Dlaczego trzeba dbać o zwierzęta? 

-Czy praca na wsi jest lekka, przyjemna? 



- Czy chcielibyście kiedyś pojechać na wieś i opiekować się zwierzętami? 

- W czym moglibyście pomóc gospodarzowi na wsi? 

 Dzieci wycinają trzy elementy układanki, układają historyjkę obrazkową pasującą do treści 

wiersza. Opowiadają, co się po kolei wydarzyło 

 

 

 


