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 1. Oglądanie filmu o wiejskich zwierzątkach 

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0	

Jakie poznałeś zwierzęta? Czy potrafisz naśladować ich odgłosy? Podziel nazwy tych zwierząt 
na sylaby, głoski. Ile sylab słyszysz? Ile głosek słyszysz? 	

2. Słuchanie wiersza: 

„Kogutek” A. Widzowska 

Obudziło się słoneczko, 

zaświeciło tuż nad rzeczką 

i promyczkiem pac! kogutka. 

– Wstawaj, śpiochu! Piej! pobudka! 

Dzieci wołają: Wstawaj! 

Lecz kogucik oczy mruży, 

chciałbym pospać trochę dłużej... 

– Niech zwierzęta zbudzi kotek, 

który słodko śpi za płotem. 

Kot przeciąga się na ganku. 

– Lubię miauczeć o poranku...93 

Jak nie piśnie: – miauuu! Pobudka! 

na to przybiegł pies z ogródka. 

Warknął: Słyszę kocie piski! 

Aż mi kość uciekła z miski! 

Hau! Hau! To najlepszy budzik, 

nawet świnki śpiochy zbudzi! 

Świnki wyszły na podwórze. 

– My też chcemy śpiewać w chórze! 

Miauczki, szczeki, kukuryki 

zamieniamy w śliczne kwiki! 

Wtem pojawił się kogucik. 

– proszę więcej się nie kłócić! 

Kto jest mistrzem przebudzanek? 

Niech rozstrzygnie pan baranek! 



Baran rzekł: 

– Przestańcie skrzeczeć! 

budzik może tylko beczeć! 

Beeee! i beeee! każdego ranka, więc głosujcie na baranka! 

Przydreptała krówka w łaty. 

– ja zamuczę! 

Kto jest za tym? 

Muuuu tak miłe jest dla uszka, 

że obudzi w mig leniuszka! 

Przyczłapały żółte kaczki, 

białe gąski i kurczaczki. 

Wszyscy chcą od rana gdakać, 

piszczeć, gęgać albo kwakać! 

Dość miał kogut tego krzyku. 

Zapiał głośno: – kukuryyykuuu! 

Wiecie, kto nas będzie budzić? 

Zwykły elektryczny budzik! 

Odpowiedz na pytania: 

Jakie zwierzęta występowały w przedstawieniu? Jaki problem miały zwierzęta? Jakie zdanie 
miały zwierzęta na temat porannej pobudki? Jak zakończyła się ta historia? 

Przygotuj sylwety zwierząt (narysuj, wytnij i przymocuj do patyka lub słomki), zrób 
przedstawienie dla rodziny. Miłej zabawy. 

 3. Zabawa ,, Kto gdzie mieszka?”.	

• Gdzie mieszka krowa? 
• Gdzie mieszkają kury? 
• Gdzie mieszkają konie? 
• Gdzie mieszka pies? 



 

4. Zabawa ruchowa ,,Odgłosy z wiejskiego podwórza”. 

Podajemy nazwę zwierzęcia. Dziecko porusza się w charakterystyczny dla wybranego  
zwierzęcia sposób i wydaje odpowiednie odgłosy. Rodzic odgaduje i następuje zamiana ról. 

5. Karta pracy, cz.4, nr 61 

Dziecko:  

• łączy zdjęcia w kołach z obrazkami, których nazwy rozpoczynają się tak samo 
• czyta z R. wyraz Żaba 
• układa taki wyraz z liter odszukanych wśród naklejek 



 

6. Karta pracy, cz.4 nr 62-63 

Dziecko: 

• ogląda obrazek, odszukuje i nazywa przedstawione na nim zwierzęta 
• opowiada, co dzieje się na obrazku 
• słucha tekstu czytanego przez R. 
• naśladuje głosy zwierząt z wiejskiego podwórka 



 



 

7. Ćwiczenia gimnastyczne 

https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM 

Powodzenia. 

 


