
Witam serdecznie wszystkie dzieci z grupy Smerfy i rodziców. 

Dzisiaj ostatni dzień pracowitego tygodnia i naszych wspólnych zabaw. Mam nadzieję, że już 

jesteście ekspertami od dziedziny nauki jaką jest hodowla zwierząt. Zapewne wiecie, że 

hodowanie zwierząt to wielka odpowiedzialność/ Należy bardzo wcześnie wstać, skoro świt 

ponieważ zwierzęta budzą się jednocześnie ze wschodem słońca. Po przebudzeniu są głodne i 

wymagają zmiany ściółki. Tym wszystkim musi się zająć gospodarz. To on dba o prawidłowe 

jedzenie-sianko, paszę, warzywa, wodę dla zwierząt oraz ciepłe,  suche i czyste  posłanie a to 

wymaga wielkiej odpowiedzialności. 

Proszę Was abyście przy pomocy rodziców otworzyli Karty Pracy na str..65 i dokładnie 

opowiedzieli ilustrację.

 

Pytania pomocnicze; 

- Jak nazywa się miejsce, w którym mieszkają zwierzęta ? 

-jakie zwierzęta widzisz na obrazku ? 

-Ile widać dużych krów ? 

-Ile widać małych krówek ? 

-Jak nazywają się małę krowy? 

-Jakie jeszcze inne zwierzęta widać na ilustracji ? 

-Kogo widać w dali ilustracji? 

-Po której stronie obrazka widać kotka ?  



-Po której stronie obrazka widać Olka ?  

-komu przygląda się Olek ? 

-Dlaczego Ada ma nietęgą minkę ? 

 

Teraz poproszę Was o otworzenie Kart Pracy na str 68 i 69 

 

Poproszę Rodziców o przeczytanie wierszyków zamieszczonych pod ilustracją a dzieci 

poproszę aby powiedziały ile zwierząt jest wymienionych w wierszu ? Jeżeli udało się Wam 

poprawnie odpowiedzieć to możecie wziąć do rączki swoje ulubione kredki i pokolorować 

ilustrację. 

Na następnej stronie zagubione owieczki chcą trafić do swojej zagrody. Pamiętajcie, że 

owieczki nie potrafią przeskoczyć przez płot ponieważ jest zbyt wysoki, dlatego należy tak 

poprowadzić drogę owieczce aby nie przecinać linii i płotu. 

Pozostało nam tylko dorysowanie nóżek owieczkom, które są narysowane na dole Kart Pracy. 

Chciałabym Wam zdradzić pewną tajemnicę, niektórzy gospodarze włączają w oborze radio z 

muzyką, podobno krówki wtedy dają więcej i smaczniejsze mleczko. Dlatego proponuję Wam 

abyście posłuchali a potem spróbowali się nauczyć piosenki. Gdy kiedyś będziecie miały 

okazję być w oborze, spróbujcie wtedy tą piosenkę zaśpiewać i zaobserwujcie jak zachowają 

się zwierzęta. https://www.youtube.com/watch?v=ZfkqGu44yYI 

 

 



                                                    Pozdrawiam serdecznie wszystkie dzieci z 

grupy Smerfy i szanownych rodziców i opiekunów..Życzę spokojnego 

wypoczynku i słonecznej pogody.  

                                                        Z poważaniem Danuta Skorupska.  


