
Drogie Motylki! Drodzy Rodzice! 

 

Propozycje aktywności na 29.04.20r. 

Dzień dobry!  

Czy udało się wyczarować wesołą, łaciatą krówkę z odrysowanej dłoni? Moja wygląda tak. 

 

1. Zaczynamy od zabawy pt. „Ręce do góry” 
https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464 

2. Rozwiążcie zagadki. Mama lub tata będą czytać zagadki, a Wy pokażcie odpowiedni 

obrazek; postarajcie się podzielić nazwę zwierzątka na sylaby.  

 

                        
 

        

                                       

Czarna, biała i łaciata, spotkasz ją na łące latem, i nikt przed nią nie ucieka, dać Ci 

może dużo mleka. (kro-wa) 
To zagadka bardzo krótka: nogi, rogi, ogon, bródka. (ko-za) 

Co to za ptak? Pływa po stawie i kwacze: kwak, kwak (kacz-ka) 

Bawię się w błocie, krzyczę: „Kwiku, kwiku” i mieszkam w chlewiku ....(świn-ka) 

Ciężko pracuję na wsi cały dzień. Odpoczywam w stajni i nie jestem leń (koń) 

Często wołam: me, me, me. Czy ktoś wełnę moją chce? (ow-ca)  

Gdaczę sobie: ko, ko, ko. Na śniadanie dam ci jajko (ku –ra)                          

3. Zapraszam teraz do wysłuchania piosenki i zabawy. Bawcie się wesoło,  

powtarzajcie wszystkie występujące zwierzęta, nie pomylcie kolejności. Jeśli w domu macie 

zabawkowe zwierzątka gospodarskie – zaproście je do wspólnej zabawy   

https://www.youtube.com/watch?v=U6q-jMyqn8Q 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464
https://www.youtube.com/watch?v=U6q-jMyqn8Q


4. Posłuchajcie wiersza „Na wiejskim podwórku” Stanisława Kraszewskiego, 

podpowiadajcie rodzicom jak nazywają się dzieci tych zwierząt. Zaczynamy. Powtórzcie 

kilka razy, aby lepiej zapamiętać imiona dzieci. 

 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Koń- wesołe źrebiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Koń- wesołe źrebiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko. 

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”. 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

Krowę – łaciate cielątko, 

Kozę – rogate koźlątko, 

Owcę – kudłate jagniątko, 

Świnkę – różowe prosiątko, 

Kurkę – pierzaste kurczątko, 

Koń- wesołe źrebiątko, 

Kaczkę – płetwiaste kaczątko, 

Znalazło mamę każde dzieciątko. 

Na pewno dobrze zapamiętałyście nazwy dzieci zwierząt z wiejskiego podwórka. 

Teraz spróbujcie je rozpoznać i nazwać. 

 

                                                                                                                                                             



                                                 

 

                                              

 

                                                            

 

 

Brawo!!! Na pewno się udało. Ale słodziaki z tych maluchów. A który z tych maluchów 

podoba Wam się najbardziej? 

Jeśli będziecie mieli ochotę - zapraszamy do wykonania dowolnego zwierzątka z wiejskiego 

podwórka z wykorzystaniem techniki orgiami  http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-

zwierzatka-z-wiejskiego.html.  

Miłej zabawy ,              wychowawczynie. 

 

I jeszcze coś na zakończenie. Jeśli będziecie na dworze warto poobserwować chmury na 

http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html
http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html


niebie. To niewiarygodne, ale chmury przyjmują różnorodne kształty.   Mnie udało się 

zaobserwować chmury o takich kształtach: 

                     Żółwik?                                                                     Owieczka? 

        

                      

                           Piesek?                                                             Na pewno serce 

         

 

Jeśli będziecie chcieli popatrzeć na ciekawe chmury, zajrzyjcie w wolnej chwili:  

https://meteoprog.pl/pl/news/50591/ 

 

Popatrzcie w chmury, uruchomiajcie wyobraźnię, może Wam też się uda zobaczyć coś 

ciekawego. Powodzenia! 

 

 

 

https://meteoprog.pl/pl/news/50591/

