
SKRZATY  

 

08.04.2021r. (CZWARTEK) 

 

Temat kompleksowy: Wiosna na wsi 

 

I część dnia:  

 

Drodzy Rodzice, dzisiaj w ramach aktywności poznawczej (rozwijanie mowy) proponuję 

słuchanie wiersza pt. „Psotna świnka” –H. Bechlerowej. 

 

Rzekł kaczorek do gąsiorka:  

– Świetnie się zabawić można!  

Patrz, kartofel wypadł z worka  

– będzie z niego piłka nożna. 

 

Leci piłka w różne strony:  

wyżej, niżej, w lewo, w prawo...  

Patrzy indyk, kot i wrony,  

Łatek szczeka: – Brawo, brawo! 

 

Sroka ze wsi przyleciała,  

łebkiem kręci, dziób otwiera 

i rozgłasza po wsi całej:  

– Górą kaczki! Dwa do zera!  

 

Nie skończyły się zawody,  

bo malutka Michalinka  

otworzyła nagle chlewik 

 i wypadła stamtąd świnka. 

 

– Dość zabawy! – głośno rzekła, 

 zjadła piłkę i – uciekła. 

 

Zachęcam do rozmowy z dziećmi na temat treści wiersza. W ten sposób sprawdzimy, czy 

dziecko uważnie słucha i koncentruje swoją uwagę na czytanym tekście oraz  poszerza swoje 

wiadomości i zasób słownictwa. 

 

Oto pytania, które możemy zadawać: 

- Kto jest mamą kaczorka, a kto mamą gąsiorka? 

- W co grały kaczki z gąskami? 

- Co było piłką? 

- Kto wygrywał?  

- Kto przyglądał się grze? 



- Co zrobiła sroka? 

- Czy mecz się skończył? Dlaczego? 

Możemy wspólnie z dziećmi pobawić się naśladując ruchy i głosy zwierząt np.: psa, kota, 

świni, kaczki, kury, krowy. 

 

Proponuję zabawy ruchowe z poduszkami, które znajdą Państwo pod linkiem 

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI  

 

Kolejną propozycją są ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza J. Porazińskiej 

„Wiejska muzyka”. 

1. Rytmiczny podział (na sylaby) nazw zwierząt z wiejskiego podwórka. Pokazujemy  

obrazki zwierząt, dzieci mówią ich nazwy, a potem dzielą je rytmicznie, klaszcząc przy 

tym. Np. krowa – kro – wa, baran – ba – ran, kura – ku – ra, kogut – ko – gut, itp.  

2. Słuchanie wiersza.  

Kaczka kwacze, kracze wrona 

A gęś gęga przestraszona. 

Koza meczy, owca beczy 

A na płocie sroka skrzeczy. 

Wróbel ćwierka, dzięcioł stuka 

A kukułka w lesie kuka. 

3. Rozmowa na temat wiersza. 

 Co robią zwierzęta: kaczka, wrona i gęś? 

 Co robią koza, owca i sroka? 

 Co robią ptaki: wróbel, dzięcioł i kukułka? 

Zadaniem dzieci jest naśladowanie głosów tych zwierząt.  

4. Zabawa „Wiejska muzyka” 

Mówimy wiersz. Gdy jest mowa o danym zwierzęciu, dzieci naśladują jego głos. 

Kaczka kwacze (dzieci mówią kwa, kwa, kwa) 

Kracze wrona (dzieci mówią kra, kra, kra) 

A gęś gęga (mówią gę,gę, gę) przestraszona 

Koza meczy (mówią meee, meee, meee) 

Owca beczy (mówią beee, beee, beee) 

A na płocie sroka skrzeczy (trre, trre, trre) 

Wróbel ćwierka (ćwir, ćwir, ćwir) 

Dzięcioł stuka (stuk – puk, stuk – puk) 

A kukułka w lesie kuka (ku – ku, ku – ku, ku – ku) 

 

III część dnia:  

 

W ramach aktywnego popołudnia zachęcam do rozwiązywania zagadek dla dzieci 

o zwierzętach wiejskich 

https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-gospodarskich/ 

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI
https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-gospodarskich/


Duża i łaciata, 

na zielonej łące. 

Mlekiem nam dziękuje, 

za trawę i słońce.  

KROWA 

 

Chodzi po podwórku, 

o ziarenka prosi. 

Siaduje na grzędzie, 

pyszne jajka znosi. 

Jest to ptak domowy, 

nazwijcie go sami.  

KURA 

 

Beczy i potrząsa bródką, 

chce się dostać do ogródka. 

Gdzie kapusta i sałatka. 

Och, nietrudna to zagadka!  

KOZA 

 

Budzi się przed świtem, 

w przytulnym kurniku. 

Potem budzi innych, 

swoim kukuryku!  

KOGUT 

 

Mieszka w chlewiku 

tłuścioszka znana. 

Przez ludzi na słoninkę 

i mięso chowana.  

ŚWINIA 

Zachęcam do zabawy konstrukcyjnej – budowanie z klocków wiejskiej zagrody. 

 

Opracowały:  

1. Anna Marek 

 


