
 

Witamy Drogie Motylki, nasze propozycje na ten tydzień. 

 

Temat kompleksowy: Na wsi. 

 

Poniedziałek 11.05 

 Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o zwierzętach zamieszkujących 

wiejską zagrodę, pt „Zwierzęta zamieszkujące wiejską zagrodę”.  

Po obejrzeniu, spróbujcie, odpowiedzieć na pytania:, Jakie zwierzęta 

zamieszkują wiejską zagrodę?, Jak nazywają się dzieci tych zwierząt?  

W jakim celu hoduje się poszczególne zwierzęta? Porozmawiajcie 

z rodzicami na ten temat. Wiemy, że wasza wiedza w tej dziedzinie jest 

rozległa. Wykonajcie ćwiczenia w KP5, s. 14–15.  

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U 

 „Zwierzątko z wiejskiej zagrody”- praca plastyczna, malowanie farbami 

plakatowymi, wybierz dowolne zwierzątko i namaluj je. Mamy nadzieję, 

że efektami swojej pracy podzielisz się z nami. 

https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanki/zwierzeta_domowe/ 

 

Wtorek 12.05 

• Dzisiaj przygotujcie się do zabawy z literą k, K. Bardzo proszę, abyście 

odnalazły jak najwięcej zwierząt mieszkających w wiejskiej zagrodzie, 

których nazwy rozpoczynają się głoską k. Ile, udało się odnaleźć? 

Wykonajcie  ćwiczenia w KP5, s. 16–17, spróbujcie odczytać tekst 

zamieszczony pod obrazkami. Na naszej grupie zostaną zamieszczone 

dodatkowe karty pracy.   

• O godzinie 11.00 zapraszam na gimnastykę z Liskiem SAVusiem 

https://www.facebook.com/events/2579103015641437/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanki/zwierzeta_domowe/
https://www.facebook.com/events/2579103015641437/


Środa 13.05 

•  „Stary Donald farmę miał”- posłuchajcie piosenki, może spróbujecie ją 

zaśpiewać  albo zatańczyć w rytm melodii… 

https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk 

 

 „Dzień dobry zwierzątka” - zabawa fabularyzowana usprawniająca 

narządy mowy, usiądźcie przed lusterkiem, poproście rodziców  

o przeczytanie opowiadania.  

 

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury 

w kurniku na grzędzie (oblizywanie czubkiem języka górnych zębów po 

wewnętrznej stronie), krowa i koń w oborze (unoszenie języka za górne zęby 

i cofanie go do podniebienia miękkiego), a piesek w budzie (język w 

przedsionku jamy ustnej, oblizywanie górnych zębów). 

Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szerokie otwieranie buzi i 

wysuwanie języka nie dotykając o zęby), rozejrzał się po 

podwórku (kierowanie języka w kąciki ust, przy szeroko otwartych ustach), 

wyskoczył na płot (unoszenie języka nad górną wargę) i głośno zapiał -

 kukuryku!! 

Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały - ko - ko - ko!! Na 

śniadanie kurki zjadły ziarenka (chwytanie ziarenek ryżu preparowanego 

wargami). 

Obudził się też piesek, zaszczekał - hau hau, hau!! Pobiegał w koło 

podwórka (usta szeroko otwarte, oblizywanie warg ruchem okrężnym). 

Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy (wysuwanie szerokiego języka do 

brody). 

Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał - miau, miau!! Wypił 

mleczko z miseczki (wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie 

miseczki). 

W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi (wysuwanie warg do 

przodu jak przy samogłosce u). 

Krowa zaryczała - muu, muu!! A koń zaparskał, że też już nie śpi (parskanie, 

kląskanie). 

A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz? (dzień dobry). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk


Czwartek 14.05 

• „Zwierzęta w zagrodzie”- ćwiczenia w liczeniu, spróbujcie wraz  

z rodzicami ułożyć kilka zadań z treścią, np. 3 kury dziobały ziarenka, 

potem dołączyły jeszcze 4 kury. Ile kur dziobało ziarenka? Cyfry i znaki 

możecie wykorzystać z KA, k.12. Wykonajcie też ćwiczenia 

matematyczne 2, 3, 4 w KP 5, s. 12-13. Dla tych, którzy lubią wyzwania, 

na naszej grupie pojawią się matematyczne niespodzianki. 

• „ Zwierzęta hodowlane” – praca plastyczna, przy wykorzystaniu dowolnej 

techniki plastycznej wykonajcie dowolne zwierzę żyjące na wsi.  

Po inspiracje możecie zajrzeć na stronę: 

https://pl.pinterest.com/blogpanimonia/na-

wsi/?invite_code=3988ca24b313487fb8024dff39823aa5&sender=388646

780251727121 

 

Piątek 15.05 

 

• Obejrzyjcie krótkie filmiki pt. „Z kamerą wśród pszczół”. Odpowiedzcie 

Rodzicom gdzie mieszkają pszczoły? Czym się zajmują w ciągu dnia? Co 

szkodzi pszczołom? Jakie korzyści dają nam pszczoły? Wykonajcie 

w książkach ćwiczenia KP5, s. 18-19 

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

https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c 

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

• O godzinie 11.00 zapraszam na gimnastykę z Liskiem SAVusiem 

https://www.facebook.com/events/2579103015641437/ 

 

https://pl.pinterest.com/blogpanimonia/na-wsi/?invite_code=3988ca24b313487fb8024dff39823aa5&sender=388646780251727121
https://pl.pinterest.com/blogpanimonia/na-wsi/?invite_code=3988ca24b313487fb8024dff39823aa5&sender=388646780251727121
https://pl.pinterest.com/blogpanimonia/na-wsi/?invite_code=3988ca24b313487fb8024dff39823aa5&sender=388646780251727121
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg
https://www.facebook.com/events/2579103015641437/

