
Poniedziałek 12 kwiecień 

Tematyka tygodnia: Wiosna na wsi 

Temat dnia: Awantura na wiejskim podwórku 

 

Kochani! 

W tym tygodniu przenosimy się na wiejskie podwórko. 

Posłuchajcie, jaka tam trwa awantura. 

 

1. Piosenka „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, 

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


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… 

2. Pytania do piosenki 

 - Wymieńcie zwierzęta występujące w piosence? 

 - O co kłócą się zwierzęta? 

 

3. Karty pracy strona 74 

Przeczytajcie tekst. Pokażcie na obrazku zwierzęta, o których czytacie. 

 

4. Karty pracy strona 76, 77 

Odszukajcie w śród naklejek nazwy: owce, krowy, konie, kury, indyk, 

kogut. Naklejcie je przy odpowiednich obrazkach zwierząt. Nazwijcie 

pozostałe zwierzęta. Opowiedzcie, co dzieje się na obrazku. 

 



5. Zabawa ruchowa" Koniki 

" https://www.youtube.com/watch?v=qjPRAGyeYJA 

 

 

6. Układanka sylabowa 

Spróbujcie ułożyć z podanych sylab nazwy 5 zwierząt z wiejskiego 

podwórka. Napiszcie te nazwy.  

 

gąś   kacz  pie  ra   ka  ku  świn   ka   sek  ka 

 
7. Waszym zadaniem na dzisiaj jest jeszcze raz posłuchać piosenki 

„Podwórkowa awantura” i nauczyć się śpiewać refren piosenki. 

Wybierzcie jedno ze zwierząt, które występuje w piosence i spróbujcie je 

narysować. 

 

Pozdrawiamy P. Ala i P. Danka 
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