
czwartek, 16  kwietnia 2020 r.   

tematyka tygodniowa: NA WIEJSKIM PODWÓRKU 

temat dnia: „Dziwne rozmowy” 

 

Witajcie maluszki! 

 

Dzisiaj poznamy piosenkę pt. „Dziwne rozmowy”. 

Jak myślicie, jakie dziwne rozmowy można usłyszeć na wiejskim podwórku? 

Macie może jakiś pomysł?  

Jeśli chcecie się tego dowiedzieć, posłuchajcie ze mną piosenki: 

https://chomikuj.pl/ania.tarkowska/metodyka+przedszkolna/zabawy+muzyczne/piosenki/Dziwne+rozmowy,60238161

.mp3(audio) 
 

Piosenka ,,Dziwne rozmowy" 

 

I. W chlewiku mieszka świnka 

i trąca ryjkiem drzwi. 

Gdy niosą jej jedzenie 

to ona: kwi, kwi, kwi! 

 

II.  Opodal chodzi kaczka, 

co krzywe nóżki ma. 

Ja mówię jej: dzień dobry, 

a ona: kwa, kwa, kwa! 

 

III. Na drzewie siedzi wrona, 

jest czarna, trochę zła. 

Gdy pytam: jak się miewasz? 

to ona: kra, kra kra! 

 

IV. Przed budą trzy szczeniaczki 

podnoszą straszny gwałt. 

Ja mówię: cicho pieski, 

a one: hau, hau, hau! 

 Czy teraz już wiecie, jakie dziwne rozmowy można usłyszeć na wiejskim podwórku? 
 

Oczywiście, to rozmowy zwierząt.  

Dlaczego dziwne?  

Pewnie dlatego, że zwierzęta rozmawiają ze sobą w inny sposób niż my. 

Ludzie mówią. Zwierzęta także porozumiewają się za pomocą dźwięków, ale te dźwięki  

są inne, dla ludzi niezrozumiałe. Prawda? 

 

 Jakie zwierzątka wystąpiły w piosence? 
 

Te zwierzątka to: świnka, kaczka, wrona i trzy szczeniaczki (szczeniak to młode psa). 

 

https://chomikuj.pl/ania.tarkowska/metodyka+przedszkolna/zabawy+muzyczne/piosenki/Dziwne+rozmowy,60238161.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/ania.tarkowska/metodyka+przedszkolna/zabawy+muzyczne/piosenki/Dziwne+rozmowy,60238161.mp3(audio)


(Jeśli będziecie mieli problem z odpowiedzią na pytanie, posłuchajcie piosenki jeszcze 

raz )  
 

 Gdzie mieszka świnka?     W chlewiku. 
 

 Jaki dźwięk wydaje świnka w piosence? Kwi, kwi, kwi. 
 

 Jakie nóżki ma kaczka? Krzywe. 
 

 Jaki dźwięk wydaje kaczka?    Kwa, kwa, kwa. 
 

 Jaki ptak siedział na drzewie? Wrona. 
 

 Jaki dźwięk wydaje wrona?  Kra, kra, kra. 
 

 Ile było szczeniaczków w piosence? Trzy. 
 

 Jaki dźwięk wydają szczeniaki? Hau, hau, hau. 

 

Jeśli odpowiedzieliście na pytania zapraszam Was do zabawy pt. „Podwórkowa orkiestra” 

Kto będzie grał w orkiestrze? Oczywiście zwierzęta z wiejskiego podwórka! 

Czy potraficie je nazwać. Pamiętacie, jakie dźwięki wydają? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwa, kwa, kwa 

me, me, me 

Hau, hau, hau 

Ko, ko, ko 

Kwi, kwi, kwi 



Opis zabawy: 

Po nazwaniu zwierząt i przypomnieniu, jakie odgłosy wydają mama lub tata zostaje  

dyrygentem orkiestry. (Dyrygent – to bardzo ważna osoba, należy jej słuchać. To on 

wskazuje jakie zwierzę ma „grać”).  

Będziemy śpiewać w języku zwierząt na znaną melodię. „Wlazł kotek na płotek”. 

Dyrygent wskazuje zwierzę, a Wy musicie wydawać odgłosy na melodię „Wlazł kotek”. 

Zaproście do zabawy wszystkich domowników. 

 

 Czy zabawa się w „Podwórkową orkiestrę” się udała? 

 

 Posłuchajcie jeszcze raz piosenki „Dziwne rozmowy” i śpiewajcie razem  

ze zwierzątkami : „kwi, kwi, kwi”, „kwa, kwa, kwa”, „kra, kra, kra”, „hau, hau, 

hau”. 

 

 Będzie mi bardzo miło, jeśli nauczycie się tej piosenki na pamięć.  

 

 W wolnej chwili możecie obejrzeć filmik, przy którym utrwalicie nazwy i wygląd 

zwierząt z wiejskiego gospodarstwa. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw&t=95s 

 

 

 Zadanie na najbliższe dni!  

Moje kochane maluszki, jeśli macie w domu książeczki o zwierzętach z wiejskiego 

podwórka obejrzyjcie je proszę.  

Postarajcie się nazwać zwierzęta przedstawione na ilustracjach,  podzielcie  

ich nazwy na sylaby.  

Poproście rodziców, albo starsze rodzeństwo o przeczytanie treści zawartych  

w książeczkach. 

 

Pozdrawiam Was serdecznie! 

P. Magda 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw&t=95s

