
Witamy Was kochane Kangurki :) Przed nami kolejny tydzień wspólnych ćwiczeń! Jesteście 

gotowi? W tym tygodniu porozmawiamy o zwierzętach na wiejskim podwórku :) 

 

PONIEDZIAŁEK (04.05.2020) 

Witajcie Drogie Kangurki  

Dziś poznamy zwierzęta żyjące na wsi a pomoże Wam w tym bajeczka: 

https://youtu.be/5cT69xkHVh8 

Spróbujcie teraz wymienić zwierzęta, które zobaczyłyście na filmie. Tak, to są zwierzęta żyjące na 

wiejskim podwórku. A wiecie, jakie odgłosy wydają te zwierzęta?  

Spróbujcie: 

-zamiauczeć jak kot  

- zarżeć jak koń  

- zamuczeć jak krowa  

- zaszczekać jak pies 

- zabeczeć jak owca 

- zapiać jak kogut 

Posłuchajcie teraz piosenki o farmerze i jego zwierzętach, a może zaśpiewacie razem z Donaldem 

https://youtu.be/yit7PlRN7Yg 

Połączcie na kartach mamy z ich dziećmi a na koniec pokolorujcie obrazek. Powodzenia i do jutra 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5cT69xkHVh8%3Ffbclid%3DIwAR30E9_8o7oaAHu3z_CDvhXd_Klg_V223kVEFG0AKHEHKRxmhr59saPOH54&h=AT1qTYXDExTHsxftL-WrWQFB48BcQDJYlVFs_7pRQ4GAgulIvdCkHSvzCQmcOIDix7c7t24wTgRZL_Pf3hNjHt-ZurFbZ5I9SgGNPavpPS2BqDwECy2-j_aPtzyplGFVs7A&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1knWsMUL5zFLBp-anaKzJdESuzuqTgXKS6jX-4eVVMNb4xWFmVLZ5DWdSTyghp-981bkwUShEAJ5d8Zm_CBjEKPVSnWc70Njk2D9nfn1nctBnkT9oc7m8Gsj00TCoHYFw4kG01Crt4IEPeYbJTqaOgP-f90XFwD0jVMrU5nNojV2xsNOTZ4We6pezwvJ0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fyit7PlRN7Yg%3Ffbclid%3DIwAR1Zau2YO1bExaX_B8zhejCNkEJ1jcRqNk_hHAGo461_T8OH-L6GLWTSZ7M&h=AT3bB-h_76NHqy4AaWBNHn1ndk2ZZMsXDh4k8t4FXRCzYha2zuohaHdDL_iVaMPCLJfqgUDYqhbPspzG_rwX6xWIxljHPUDcEhTywAwSAqT9i1lPWGWUA1pZ--SBgy3LUE0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1knWsMUL5zFLBp-anaKzJdESuzuqTgXKS6jX-4eVVMNb4xWFmVLZ5DWdSTyghp-981bkwUShEAJ5d8Zm_CBjEKPVSnWc70Njk2D9nfn1nctBnkT9oc7m8Gsj00TCoHYFw4kG01Crt4IEPeYbJTqaOgP-f90XFwD0jVMrU5nNojV2xsNOTZ4We6pezwvJ0


 

 

 

 



WTOREK(05.05.2020) 

Dzisiejszego Dnia mamy dla  Was zadanie: poproście rodziców, aby wydrukowali lub narysowali 

obrazek krowy 

Gotowy obrazek zostanie przesłany na grupie Messenger 

Ktoś starszy niech przetnie obrazek na 3 części, a dziecko ma złożyć tak, aby z części powstała 

krowa i wszystko naklei na kartkę. Można krowę pokolorować wg własnego uznania. 

Do dzieła!!! 

Oj, chyba bardzo się nie zmęczyłyście, co? No to mamy dla Was wspaniałą zabawę  

Tutaj link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=0PrpZBCuCKo 

Robimy rączkami dziubki, łokietkami machamy jak skrzydełkami, teraz kręcimy pupami i kucamy, 

na końcu klaszczemy 

Refren tańczymy w kółeczku. 

Potańczcie kilka razy. 

 

A teraz trochę zagadek Anny Mikity: 

Choć ma skrzydła, nie potrafi fruwać wcale. 

Za to co dzień znosi jajko i gdacze wspaniale (kura) 

 

Chodzi po podwórku różowy grubasek, 

Lubi w brudnym błocie pochlapać się czasem. 

(świnka) 

 

Choć jest duża i rogata nie musi uciekać . 

Kiedy dasz jej smacznej trawy,ona da Ci mleka. 

(krowa)  

 

Czasem włazi gdzieś wysoko, żeby mieć na wszystko oko. 

Gdy chce złapać mysz malutką, to zakrada się cichutko. 

(kot) 

 

I to już wszystkie zadania na dzisiaj Mamy nadzieję, że się świetnie bawiliście z rodzinką 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0PrpZBCuCKo%26fbclid%3DIwAR1ZWE8opyoRoCE2xnLySCBY14JtX-W1mHDbof9Agjv1aSiK0c3XRKeKshU&h=AT2wgAU0LBjzp2JNAwZmjhTK1JwIn9Vi_DbdkqaTYnU89xN2HD_wK3Bc4mOza5c4TBCefCvEBhP0rwo65GFsxjrvg_enNlJDUiu90-6cHJQX0eEF5XuViHfwioAzgAn1VFE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1Wt9uMYLk4gZxP8Cxtkj3gsmjoYrciWFhXZHiyfpk5D3wsRV4t3BkpnziG6G8vvllvpGmOJe_Qylk0GV6tjluhxWZtmpM6GQmlRoq0AyVj9odRGlneac-ImSspGLHhpvR7eVxQe83__JfTNpmyD7hhSbDAqM2BnGNudZJHfmzfKrYRjgD1uhjCaKm8s6w


ŚRODA (06.05.2020) 

Dzieciaczki, obejrzyjcie razem z kimś dorosłym krótki film. Prosimy, aby dorosła osoba czytała 

Wam ukazujący się tekst. 

 

Link do filmiku: https://bit.ly/3bGtEn3 

Możecie wykonać zadania z filmiku, jeśli tylko potraficie. Warto spróbować 

Powtórzcie, jak nazywają się zwierzęta i ich dzieci - korzystając z obrazków w załączniku. 

A teraz trochę poćwiczymy. 

dzieci udają koty – chodzimy jak kot na czterech łapkach, przystajemy i na hasło "koci grzbiet" 

klękamy, rączki opieramy o podłogę i unosimy plecy do góry tak jak to robią koty. 

 pełzające dżdżownice – dziecko kładzie się na podłodze i udaje pełzającą dżdżownicę odpychając 

się do przodu ugiętymi nóżkami. 

 skaczące żabki - dziecko w przysiadzie skacze jak żabka. 

Wszystkie zabawy możecie powtórzyć kilka razy 

 

Obejrzyjcie fajny filmik o odgłosach zwierząt na wsi i spróbujcie je naśladować: 

https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30 

Miłej zabawy, do jutra . 

 

 

CZWARTEK (07.05.2020) 

Witajcie Drogie Kangurki ! 

Na wsi zawsze jest głośno i wesoło. 

Zewsząd słychać gdakanie kur, kwakanie kaczek i szczekanie psów.  

Mamy dla Was do wysłuchania pioseneczkę 

https://www.youtube.com/watch?v=Osl8JG6GcEs  

Teraz zapraszamy do zabawy ruchowo – matematycznej „Zbieranie ziarenek”. 

Osoba dorosła przygotowuje 5 dowolnych ziarenek ( fasola, groch…), oraz przygotowuje kartoniki 

z cyframi od 0 do 5. Dziecko losuje kartonik i zbiera do kubeczka tyle ziarenek ile wynosi cyfra na 

kartoniku. 

Na sam koniec , pokolorujcie obrazek według waszego uznania. 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3bGtEn3%3Ffbclid%3DIwAR1vubdvyRABIredUHIeP4g28HYc6XGoNZSvX0gOX7KJDSBrpdT0rBfTuW8&h=AT2b8QotzIyhD-X5unxX4Ml8nQCbkdLqzgfuPud15_q7rc6w273V_6lkM7V4CCxktFK1YRTygRiqPmwh3MvEOJzcwVlqhzMDLufTJX0t9Adhk0b91dYfcb8VyCm0zKy-y_o&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0eKyhxC6fNLAFFSGMynVrqZntgJ56_RXwcleQ9-mMIKOD61GHQjfmzDyV_BXLXY5rIEcKB_ueSpORVF8vd8i4PhLoktWu1Uko6uZ0CazhTfrwuGc28gmUofGg-rVdIYu7BN7-U_bJBfW8zg1Vm9XxkGPBoyfZ1Z77AgnsafAVLXx2CCAJfCgaUT-5KGi4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYHB3x2k3x30%26fbclid%3DIwAR3Jvu__pC7aXtrY1dEt-y1lWGJPHY-b4_PeWNi7-HkSpS1komV-Q6zxSMo&h=AT2q18aU7lBwZZ2taQsQfK_u7V8rW3yqPmvDCpxtk0Kn_0z-QQg1v3vUm_geA12-HXsKxuq8glAJ4rVB823YrKr8HuZKGM8B2jlBlnIsVYnUcH6iI9K9jHD3s7r4RPW-HLE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0eKyhxC6fNLAFFSGMynVrqZntgJ56_RXwcleQ9-mMIKOD61GHQjfmzDyV_BXLXY5rIEcKB_ueSpORVF8vd8i4PhLoktWu1Uko6uZ0CazhTfrwuGc28gmUofGg-rVdIYu7BN7-U_bJBfW8zg1Vm9XxkGPBoyfZ1Z77AgnsafAVLXx2CCAJfCgaUT-5KGi4
https://www.youtube.com/watch?v=Osl8JG6GcEs


 

 

 

 

 

 



 

PIĄTEK(09.05.2020) 

Dzień dobry Kangurki  

Temat na dziś to " Ptaki i ich jajka"obejrzyjcie film https://youtu.be/lIWDCkbVQ6A 

a teraz zapraszamy do zabawy przy muzyce, stańcie wygodnie,posłuchajcie i ćwiczcie 

https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo 

Zadanie plastyczne na dziś:  

Do jej wykonania potrzebne będą farbki, pędzel, kartka papieru (zielona, opcjonalnie biała), pisaki. 

Sposób wykonania: 

a) Pomaluj rączkę białą farbką (lub żółtą, czerwoną, pomarańczową), odbij ją- będzie to mama 

kwoka. 

b) Odbij paluszki pomoczone w żółtej farbce, stworzysz kurczaczki. 

c) Włóż paluszek do zielonej farbki, odbijaj go na dole kartki, stworzysz trawkę. 

d) Dorysuj pisakami brakujące elementy, łapki z pazurkami, grzebienie, oczka, dzioby. 

Praca gotowa, brawo! 

Czekamy na Wasze fotorelacje 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FlIWDCkbVQ6A%3Ffbclid%3DIwAR1KsGZ_hdHloQUx6rkW47hgS_TAtlmCk2zA9UIVE9Ert19p3gPZ_XIRORQ&h=AT1tSXKKcnHqV7bLUb7GScn8_Gw749lNbk7gy-wRINRKxwf3-jXTZ5ckTv1tSm3y7vekxhkr_st-3su54jA6x2PRq8MorUsqySsNgVrRDM6dPdqJ2bbSyufct5LxRsEhrQw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3OonRNrM_f49mj6DAbnpoF551ozp_90Uuvfqzc7KCUnEPnigFj4sSdsuBoACJ2iydvzrEjKdlUm6lplGDOXdKnwZiH3s-82r87TmJT4LqP0QnXPXpb0cxMX-0QrwWMgunlpHzCh2SQSfxf-mA_FtjrDYm-_qNVS1eDGK88I9Nkw5kQMpFuGQkOM3HFFnY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZg7pCZOtMXo%3Ffbclid%3DIwAR1vubdvyRABIredUHIeP4g28HYc6XGoNZSvX0gOX7KJDSBrpdT0rBfTuW8&h=AT2_4lsVP_Rmp-PeLiY9Rtsir4oTPUETGIX7_9nW2GKqbigC1IYJo8sxgTDfdiexulfGWbf7Ldt0rxy1X451qD1nfInzddwKw-gTviNPGnIOSlB9-VBcTjBCl7YoNOmJ68s&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3OonRNrM_f49mj6DAbnpoF551ozp_90Uuvfqzc7KCUnEPnigFj4sSdsuBoACJ2iydvzrEjKdlUm6lplGDOXdKnwZiH3s-82r87TmJT4LqP0QnXPXpb0cxMX-0QrwWMgunlpHzCh2SQSfxf-mA_FtjrDYm-_qNVS1eDGK88I9Nkw5kQMpFuGQkOM3HFFnY

