
Drodzy Rodzice. Drogie „Rybki”.  

Witam Was po weekendzie. 

 W tym tygodniu tematem przewodnim będzie: „NA WSI” 
 

 
 

 

Propozycja zabaw i aktywności 11.05.2020 

 

1. Kochani Rodzice i Kochane Rybki usiądźcie sobie wygodnie na kanapie i  wspólnie 

przeczytajcie opowiadanie  H. Bechlerowej „Na podwórku”. 

Na podwórku u Władka 

jest wesoła gromadka: 

długouchy pies Raczek 

i króliczek, co skacze, 

kurka pstra 

i kotki dwa, 

i na koniec łaciaty prosiaczek.  

Ma ten Władek zmartwienie: 

Raczek garnek stłukł w sieni,  

kotek wełnę rozwinął, 

spruł pończochę babciną, 

drugi kot  

wlazł na płot 

i pobrudził łapkami pierzynę. 

A od rana już kłopot: 

trzeba mleka dać kotom, 

barszcz zjada pies Raczek, 

trawę królik, co skacze, 

kurka pstra 

owies ma, 

a otręby w korytku – prosiaczek.  

2.Następnie możecie porozmawiać na temat treści opowiadania. 

Propozycja pytań : 

- Jak ma na imię chłopiec z wiersza? 

- Jak się nazywał pies Władka? 

- Jakie zwierzęta miał jeszcze Władek? 

- Co zrobiły zwierzęta? 

- Co jadły zwierzęta? 



3. Teraz troszkę się poruszamy więc zapraszam Was do zabawy ruchowej pt. “Kury 

do kurnika” 

Osoba dorosła wyznacza miejsce do zabawy – kurnik. Dziecko naśladuje odgłos kur 

(ko, ko) i ich chód, poruszając rękami jak skrzydłami. Na hasło: Kury do kurnika, kury 

chowają się do kurnika. Celem jest, żeby dziecko zrobiło to jak najszybciej. 

 

4. Drogie Rybki zapraszam Was teraz do zabawy słuchowo-naśladowczej pt. „Kogo 

słyszysz”. Poproś mamę lub tatę aby weszła w podany link: 

Waszym zadaniem jest odgadnąć do kogo należy usłyszany głos i przyporządkować 

plansze do odgłosów zwierząt, które słyszycie. Następnie podzielcie nazwy zwierząt 

na sylaby i określcie ile jest sylab (Załącznik nr 1). 

Rodzicu z tego linku wybierz tylko odgłosy  zwierzęta ze wsi:  

gęsi, kogut, koza, krowa, kurczak, owca, świnia 

http://old.poznajemyswiat.pl/odglosy-zwierzat-mp3/ 

 

5. Dla relaksu zapraszam do obejrzenia bajki „Wilk i zając na wsi ”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wp10s55-6VE 

 

Propozycja zadań do wykonania: 

Kart pracy- Załącznik nr 2 i 3 

 

 

DROGI RODZICU JEŚLI MOŻESZ PRZYGOTUJ NA JUTRO BIAŁĄ 

WŁÓCZKĘ, BĘDZIE POTRZEBNA DO ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH. 

 

DZIĘKUJĘ WYCHOWAWCZYNI 

 

 

 

http://old.poznajemyswiat.pl/odglosy-zwierzat-mp3/
https://www.youtube.com/watch?v=Wp10s55-6VE


Załącznik nr 1 

   KOGUT          

                       

               GĘSI  

   

 

ŚWINIA 

 



KURCZAK                    OWCA     

                         

KOZA 

 

KROWA 

 
 



Załącznik 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 


