
Piątek  16. 04. 2021r. 

 

Temat kompleksowy: WIOSNA  NA  WSI. 
 
 

Temat dnia: W wiejskiej zagrodzie. 

 
1. Ćwiczenia poranne  

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 - Lubimy się ruszać 

 

2. Ćwiczenia  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8


3. Dalsza nauka   piosenki  „Podwórkowa awantura” (słowa i muzyka K. Gowik) 

https://www.youtube.com/watch?v=vFq6WqAeL2M 

 

1)  

Wpadła na podwórko pani kura, 

zła i wściekła jak gradowa chmura.  

I od razu głośno krzyczy: 

– Ko, ko, ko, ko, ko, ko. 

Tylko moje kurczątko się liczy!  

Ref.: Dzisiaj na podwórku awantura.  

                    Piesek, świnka, kaczka, gąska, kura  

                    kłócą się, ojej, kłócą się, że hej, 

                    które dziecko jest ładniejsze,  

                    które najpiękniejsze jest!  

 

2)  

Pani Świnka biegnie już z chlewika.  

– Co mi pani tutaj dziś wytyka! 

– woła tak do kury matki.  

– Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum. 

Moje dzieci śliczne są jak kwiatki! 

Ref.: Dzisiaj na podwórku…  

 

3)  

Leci kaczka, że aż gubi pióra. 

– To, co słyszę, to jest przecież bzdura! 

Kury, świnki są tak brudne, kwa, kwa, kwa, kwa 

kwa, kwa. Moje dzieci są po prostu cudne! 

Ref.: Dzisiaj na podwórku…  

 

4)  

Z budy wyskoczyła też psia mama,  

- Co się dzieje to ja nie wiem sama!  

Wygrywają moje psiaczki! Hau, hau, hau, 

hau, hau, hau  

Najwspanialsze przecież to dzieciaczki! 

Ref.: Dzisiaj na podwórku…  

 

5)  

Tupie gąska mocno nadąsana  

- Co ja słyszę, kłótnia tu od rana,  

- No i o co moje pieski? Gę, gę, gę, gę, gę, gę.  

Moje gąski to jest ród królewski!  

Ref.: Dzisiaj na podwórku…  

 

6)  

Przyszła wreszcie gospodyni miła,  

Głośne kłótnie szybko uciszyła.  

- Wszystkie dzieci, moje panie Śliczne są, 

cudne są  

A ja teraz proszę na śniadanie!  

Ref.: Dzisiaj na podwórku…  

 

 

4. Na wiejskim podwórku – zajęcia matematyczne inspirowane fragmentem wiersza W. Chotomskiej 

„Kaczki Siedmioraczki” 

Zapoznanie z treścią wiersza 

https://www.youtube.com/watch?v=yMq4U_eEmZ8 

 

Były sobie kaczki,  

kaczki przedszkolaczki.  

Pierwsza zobaczyła  

na krzaczkach ślimaczka.  

Weszła między krzaczki –  

i szukajcie kaczki.  

Druga chciała złowić  

na wędkę szczupaczka.  

Chlupnęło! Plusnęło!  

– i gdzie jest ta kaczka?  

Trzecia kaczka wiozła  

na taczce kabaczki.  

Kabaczki – bęc – z taczki –  

i nie widać kaczki.  

Teraz głośno kwaczą  

kaczki przedszkolaczki 

 – Ten, kto nas odnalazł,  

dostanie buziaczki. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vFq6WqAeL2M
https://www.youtube.com/watch?v=yMq4U_eEmZ8


 

5. Rozmowa na temat wiersza. 

 „Gdzie schowała się pierwsza kaczka?”  

 „Co chciała zrobić druga kaczka?” 

 „Co wiozła na taczce trzecia kaczka?” . 

 

6. Przeliczanie (ćwiczenia dykcji)  

 

Siedzi kura na koszyku, liczy jajka do szyku, pierwsze jajko, drugie jajko, trzecie jajko….itd. 

    
 

 

 Wskaż piąt jajko,  dziesiąte jajko,  czwarte jajko…itd. 

 

7. Koła autobusu  Piosenkę znajdziesz na  https://www.youtube.com/watch?v=qe-V9VztegI 

 

 

8. Wiejska zagroda – rozwiązywanie  zadań matematycznych na dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 

10 na konkretach. 

 

Pomoce: np. klocki lub guziki, lub zapałki, biała kartka papieru, ołówek  

Przebieg: dzieci liczą na klockach a następnie próbują zapisać działanie cyframi i znakami + ,-, =  

 

Zadanie 1 

Kura zniosła 6 jajek, a kaczka 3. Ile to razem jajek? Która zniosła więcej i o ile?  

Zadanie 2 

Na łące pasło się 10 owieczek. Przyszedł gospodarz i zabrał 4 owieczki. Ile owieczek zostało na łące?   

Zadanie 3 

Na  stawie pływały 4 kaczątka, Dołączyły do nich jeszcze 4. Ile teraz kaczątek pływa na stawie?  

 

Zadanie 4 

 

Na łące pasły się 2 krowy. Po chwili dołączyły do nich 2 barany. Ile jest teraz zwierząt na łące?  

 

Zadanie: 5 

 

Na podwórku było 7 piskląt.  3 z nich uciekło do kurnika. Ile piskląt zostało na podwórku?  

https://www.youtube.com/watch?v=qe-V9VztegI


 

6.  Kaczuszki zapraszamy do wesołego tańca. 

Piosenkę znajdziesz na  https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 

 

7. Praca z książką niebieską cz.4 str. 82 

 

 

 

 

Dziecko układa zadania do przedstawionej sytuacji, 

pisze odpowiednie liczby i znaki, rozwiązuje zadanie. 

 

 

8. Praca z książką niebieską cz.4 str. 84 

 

 

 

 

Dziecko za pomocą strzałek rysują drogę owieczek do 

zagrody, określa kierunek ich poruszania się, kończy 

rysować owieczki według wzoru, koloruje je. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94


DLA  CHĘTNYCH 

 

1. Zachęcam do wykonania pracy plastycznej - Zwierzęta na wsi 

 

2. Dopełnienie do dziesięciu 

 

 

 

3. Mały Jarek farmę miał – film znajdziesz na 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0ERvzNoZJs 

Możesz policzyć zwierzęta, które hodował Jarek. 

 

Pozdrawiamy p. Danka i  p. Ala. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0ERvzNoZJs

