
Tydzień 18.05-22.05.20020r. 

Dzień dobry Króliczki! Jak minął Wam weekend? W jakie zabawy bawiliście się? Mam 

nadzieję ,że odpoczęliście ponieważ czeka Was kolejny pracowity tydzień.  

W tym tygodniu porozmawiamy na temat zwierząt, które możecie spotkać na wsi. Będziemy 

rozpoznawać je po wyglądzie, będziemy słuchać odgłosów, które wydają. Zachęcam również 

na naszą grupę w mediach społecznościowych, gdzie wysyłamy dodatkowe propozycje kart 

pracy oraz zabaw.   

 

Poniedziałek 18.05. 

 Czy rozpoznajesz zwierzęta mieszkające na wsi? Małe piłeczki utworzą kształty 

zwierząt gospodarskich. Rozpoznaj kształt i wygląd zwierząt na wsi a także ich 

odgłosy. 

 

- https://youtu.be/B3GWjOfgEDs 

 

 Dzisiaj proszę Was , abyście przeczytali opowiadanie Urszuli Piotrowskiej Przygoda 

Trampolinka na wsi. Słuchajcie uważnie dzisiejszego opowiadania: 

Przygoda Trampolinka na wsi 

„Pewnego dnia do przedszkola przyleciał bocian Klek, który mieszkał na wsi w gnieździe na 

dachu stodoły. 

– Kle, kle, Trampolinku, potrzebujemy twojej pomocy. Wsiadaj na moje plecy, po drodze 

wszystko ci opowiem. 

I polecieli. Okazało się, że mały kotek Miluś gdzieś się zapodział. Jeszcze rano siedział w 

koszyku, a teraz gonie ma. Pies Filek posłał więc po Trampolinka, żeby pomógł w 

poszukiwaniach. Przecież kiedyś bawili się razemw detektywów. 

Wreszcie dotarli do wsi. Bocian bezpiecznie wylądował na podwórku. 

– Hau, hau, tak się cieszę, że jesteś – przywitał Trampolinka Filek. – Muszę pilnować 

gospodarstwa i nie mam czasu szukać tego małego wędrownika, ale ty na pewno go znajdziesz. 

Trampolinek najpierw odwiedził krówki w oborze. 

– Muu, nie widziałam kotka, Trampolinku, muu – zamuczała krowa. – Na nic nie patrzę, bo 

opiekuję się moim synkiem, cielaczkiem, muu. Idź do stajni, może tam coś wiedzą. 

Ale w stajni nikogo nie było, ani klaczy, ani źrebaka. Konie wybrały się na pastwisko, ihaha, 

ihaha. Trampolinek porozglądał się po stajni, ale kotka nie znalazł. 

Nagle usłyszał gdakanie dochodzące z kurnika. 

– Koo, koo, ko, ko! – wołała kwoka swoje kurczęta na obiad. 

Trampolinek zajrzał do kurnika. Kiedy zapytał o kotka Milusia, usłyszał, że może poszedł 

bawić się z małymi prosiaczkami. A prosięta, jak wiadomo, mieszkają w chlewie z mamą 

świnką. Ale i tam nikt nic nie słyszał i nie widział. 

https://youtu.be/B3GWjOfgEDs


– Zapytaj gęsi albo kaczek, chrum, chrum – poradziła mama świnka. – Pewnie pluskają się 

teraz w stawie, chrum, chrum. 

Poszedł Trampolinek nad staw. Kaczka z kaczętami i gęś z gąsiętami chlapały wodą na 

wszystkie strony. Takiego narobiły hałasu, że aż trudno opisać. 

– Gę, gę, gę, nic nie wiem, gę, gę, gę – gęgała gęś, a kaczka dopowiadała: – Kwa, kwa, kwa, i 

ja, i ja. Miluś nie chce się z nami pluskać, kwa, kwa. 

Trampolinek wrócił do Filka, który ze znudzoną miną słuchał koguta. A kogut dreptał za 

Filkiem i wrzeszczał: 

– Ja tu rządzę, kukuryku, na podwórku i w kurniku. 

Gdy kogut zobaczył Trampolinka, trochę się zawstydził, potrząsnął grzebieniem i z zadartym 

wysoko dziobem odmaszerował. 

– Filku, o czym rozmawiałeś dzisiaj rano z kotkiem? – zapytał Trampolinek. 

– Hau, hau, tłumaczyłem mu, że jak dorośnie, będzie przeganiał myszy ze stodoły, hau, hau. 

– Biegniemy do stodoły, hej, hop! – zawołał Trampolinek. 

Weszli do stodoły. A tam zwinięty w kłębek spał Miluś, bo koty lubią pospać w dzień. 

– Może myślał, że jak się obudzi w stodole, to już będzie dorosłym kotem – zaśmiał się Filek. 

Trampolinek położył paluszek na buzię, żeby pies był cicho, i wyszli na paluszkach. 

Wszystko dobrze się skończyło. Zwierzęta podziękowały Trampolinkowi za pomoc. 

Trampolinek musiał już wracać do przedszkola, więc bocian Klek zaprosił go do lotu. 

I frr, polecieli.” 

                                                                                                                    Urszula Piotrowska 

 

Po przeczytaniu opowiadania chcę żebyście odpowiedzieli na kilka pytań: 

−Kto poprosił Trampolinka o pomoc? 

− Z jakimi zwierzętami rozmawiał Trampolinek? 

− Gdzie odnalazł się kotek? 

 

Wtorek 19.05. 

 „Gdaczący kurczak z papieru”-We wtorek wykonamy kurczaka z papieru. Oto rzeczy, 

które będą nam potrzebne: 

- nożyczki 

-klej 

-  papier (np. typu brystol) w kolorze żółtym, pomarańczowym, czarny 

 

Film instruktażowy 



-https://youtu.be/CtbFLxOvwXk 

Pochwalcie się swoimi kurczaczkami! Czekamy na zdjęcia! 

 

 Po naszej pracy czas na odpoczynek. Proponuj wyjść na spacer na działkę, a może do 

lasu. Jak już będziecie na spacerze to poszukajcie wiosennych kwiatów. Zwróćcie 

uwagę na ich kolor i kształt.  

A chętne osoby mogą zrobić zdjęcia odkrytych wiosennych kwiatów i udostępnić 

kolegom i koleżankom z grupy.  

 

 

Środa 20.05. 

 Dzień zaczniemy od gry. Wylosujcie zwierzę, podajcie jego nazwę i  podzielcie na 

sylaby. 

-https://wordwall.net/pl/resource/1576658/zwierz%C4%99ta-wiejskie 

 

 Drugie zadanie. Poproście Rodziców, aby przeczytali wam treść bajeczki, Wy 

będziecie w trakcie naśladować odgłosy zwierząt. 

W zagrodzie Małgosi – bajeczka ortofoniczna E. Michałowskiej 

 

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi 

Każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: HAU, HAU, HAU, 

Kotek miauczy: MIAU, MIAU, MIAU, 

Kura gdacze; KOD, KO, DA 

Kaczka kwacze: KWA, KWA, KWA. 

Gąska gęga: GĘ, GĘ, GĘ 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: BE, BE, BE, 

Koza muczy: ME, ME, ME, 

Indor  gulaga: GU, GU, GU 

Krowa ryczy: MU, MU, MU, 

Konik parska: PRR, PRR, PRR 

A pies warczy: WRR, WRR, WRR. 

I tak gra orkiestra ta, aż  Małgosia jeść im da. 

https://youtu.be/CtbFLxOvwXk
https://wordwall.net/pl/resource/1576658/zwierz%C4%99ta-wiejskie


Czwartek 21.05. 

 Dzisiaj jest czwartek. Czas żebyśmy Króliczki pośpiewali. Razem z mamą lub tatą, a 

może nawet z  rodzeństwem posłuchajcie, a później zaśpiewajcie piosenkę o pewnej 

kurze.  

- https://youtu.be/QPqALIknKwY 

 

Tekst piosenki: „Gdacze kura: Ko, Ko, Ko” 

1. Pewna kura na podwórzu ciągle gdacze, 

Ciągle gdacze, 

A gdy gdacze to wysoko w górę skacze, 

W górę skacze, 

Bardzo głośno i bez przerwy hałasuje, 

Hałasuje, 

I się niczym, ani nikim nie przejmuje, 

Nie przejmuje. 

  

Ref. Z rana ko, ko, ko, ko, 

W nocy ko, ko, ko, ko, 

Przez dzień cały ko, ko, ko, 

Ciągle ko, ko, ko, ko, 

Tylko ko, ko, ko, ko, 

Na okrągło ko, ko, ko! 

  

2. Na podwórzu kura dzioba nie zamyka, 

Nie zamyka, 

Chociaż przy niej każdy uszy swe zatyka, 

Swe zatyka, 

Tym hałasem wszystkich wkoło denerwuje, 

Denerwuje, 

Więc na karę kura za to zasługuje, 

Zasługuje. 

  

Ref. Z rana ko, ko, ko, ko……… 

 

 

 Po południu możecie wysłuchać historii o przygodzie pewnego psa pt. „Na farmie” 

Czy rozpoznajecie jakie zwierzęta widziała Marta? Kogo spotkała na farmie? 

Zapraszam do oglądania. 

 

- https://youtu.be/OSqSb_CAPLI?t=59 

 

 

 

https://youtu.be/QPqALIknKwY
https://youtu.be/OSqSb_CAPLI?t=59


 

Piątek 22.05. 

 Czy macie w lodówce jajka? Sprawdźcie. Wykonamy dzisiaj eksperyment pt. „Jajko 

w solance”. 

Będą nam potrzebne: 

- woda 

- surowe jajko/a 

- łyżka 

- słoik, wazon, przezroczysta miska 

 

Instrukcja: 

- https://dziecisawazne.pl/laboratorium-szalonego-naukowca-eksperyment-2-jajko-w-

solance/ 

 

                  

 Po naszym eksperymencie czas trochę się poruszać zachęcam do wykonania 

opowieści ruchowej.  

W wiejskiej zagrodzie (opowieść ruchowa; autor Bożena Forma) 

- Nastał ranek, z kurnika wychodzi domowe ptactwo - marsz po pokoju, naśladowanie 

głosów ptactwa domowego: 

 

•   kury - ko, ko, ko 

•   indyki - gul, gul, gul 

•   kogut - kukuryku 

 

- Zatrzymują się, machają skrzydłami - wykonywanie ruchów rękami. 

 

- Rozglądają się czy gospodarz niesie dla nich ziarno - wykonanie skrętów szyi w prawą i 

lewą stronę. 

 

- Kogut wskoczył na płot - wykonywanie podskoków obunóż. 

 

- Gospodarz sypie ziarno - skłony w przód. 

 

- Gospodarz idzie do obory. Wyprowadza konie, krowy na pastwisko - przemieszczają się 

na czworakach. 

 

- Zwierzęta żeby dojść na pastwisko przechodzą przez mostek - przejście na czworakach 

po szerokiej ławeczce. 

 

- Zwierzęta się najadły. Odpoczywają ciekawie się rozglądając - przejście do leżenia 

przodem, podparcie dłońmi o podłogę, unoszenie głowy jak najwyżej, spoglądanie raz w 

jedną, raz w drugą stronę. 

 

https://dziecisawazne.pl/laboratorium-szalonego-naukowca-eksperyment-2-jajko-w-solance/
https://dziecisawazne.pl/laboratorium-szalonego-naukowca-eksperyment-2-jajko-w-solance/


 

- Zapadają w drzemkę, leżą na jednym boku, po chwili odwracają się na drugi bok - 

przechodzą z leżenia na prawym boku do leżenia na lewym boku. 

 

- Zbliża się wieczór, zwierzęta wracają do obory - chód na czworakach, przejście przez 

"mostek" (jak wyżej). 

 

Na zakończenie ćwiczenie rozluźniające - stanie w lekkim rozkroku, swobodny zwis 

tułowia i rąk. 

 

 

Wyzwanie tygodniowe- Album „Na wsi” 

Proponujemy wykonanie albumu o zwierzętach hodowlanych. Dziecko ma za zadanie 

wykonać rysunek dowolnego zwierzęcia hodowanego na wsi. Może do tego użyć ołówka, 

kolorowych kredek lub farb. Czekamy na zdjęcia waszych prac!  

 

 


