
Wszystkie linki i materiały wykorzystane w poniższych materiałach zamieszczone są  

w celach edukacyjnych, a nie zarobkowych. 

 

Dzień dobry! 
 

Kochane Przedszkolaki jak codziennie rano zacznijmy dzień od ćwiczeń, które pomogą Wam 

się wyciszyć i skupić na kolejnych zadaniach. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxdXnipUo1w 

 

 

Zadanie 1. 

Zapoznaj się z piosenką „Dziadek fajną farmę miał” 

https://www.youtube.com/watch?v=QvptilEBcK8 oraz  z piosenką „Old  MacDonald had a 

farm” https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo. 

Czy w obu piosenkach występowały te same zwierzęta? Czy w takiej samek kolejności? Czy 

zwierzęta w polskiej i angielskiej wersji piosenki mówią tak samo? 

 

Zadanie 2. 

DZIEŃ DOBRY ZWIERZĄTKA- Bajka logopedyczna 

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury  

w kurniku na grzędzie (oblizywanie czubkiem języka górnych zębów po wewnętrznej stronie), 

krowa i koń w oborze (unoszenie języka za górne zęby i cofanie go do podniebienia miękkiego), 

a piesek w budzie (język w przedsionku jamy ustnej, oblizywanie górnych zębów). Pierwszy 

obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szerokie otwieranie buzi i wysuwanie języka nie 

dotykając o zęby), rozejrzał się po podwórku (kierowanie języka w kąciki ust, przy szeroko 

otwartych ustach), wyskoczył na płot (unoszenie języka nad górną wargę) i głośno zapiał - 

kukuryku!! Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały - ko - ko - ko!! Na śniadanie 

kurki zjadły ziarenka. 

Obudził się też piesek, zaszczekał - hau hau, hau!! Pobiegał w koło podwórka (usta szeroko 

otwarte, oblizywanie warg ruchem okrężnym). Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy 

(wysuwanie szerokiego języka do brody). 

Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał - miau, miau!! Wypił mleczko  

z miseczki (wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki). 

W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi. Krowa zaryczała - muu, muu!!  

A koń zaparskał, że też już nie śpi (parskanie, kląskanie). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxdXnipUo1w
https://www.youtube.com/watch?v=QvptilEBcK8
https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo


Zadanie 3 

Wysłuchaj uważnie wiersza, dokończ rymujące się słowa oraz odpowiedz na pytania. 

„Zabawa w rymy” M.Strzałkowska 

Raz wybuchła na podwórku awantura, 

bo zginęły pewnej kurze cztery pióra! 

Kura- gdacze 

kaczka- kwacze, 

Krowa- ryczy 

świnia – kwiczy. 

Owca – beczy 

koza -meczy, 

a na płocie przy chlewiku 

kogut pieje: kukuryku! 

Gdy już każdy wrzasków miał powyżej uszu 

, ze stodoły wyszło pisklę w pióropuszu. 

Odnalazła kura pióra i umilkła awantura. 

A pisklęciu się dostała niezła bura! 

• Dlaczego na podwórku wybuchła awantura? 

• Ile piór zginęło kurze? 

• Które zwierzęta były na podwórku? 

• Które zwierzątko miało pióra kury? 

 

Zadanie 4 (dla chętnych) 

Poćwicz swoją spostrzegawczość i uzupełnij obrazkowe sudoku. 

 

 

 

 



Wersja łatwiejsza. 

Uzupełnij niższy wiersz w taki sposób by takie same zwierzęta nie były jedno pod drugim 

(zwierzęta nie mogą się powtarzać w kolumnach) 

 
  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wersja trudniejsza 

Zwierzęta nie mogą się powtarzać w wierszu i w kolumnie. 

 
  

 

  

 

 
 

 

 
  

 



Zadanie 5 

Zaznacz czerwonym kołem zwierzę, które nie pasuje? Uzasadnij swój wybór. 

1.  

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Odpowiedzi:  

1. Np. kaczka jest ptakiem, ma dwie nogi 

2. Np. krowa nie może mieszkać w domu, możemy pić jej mleko, ma rogi  

3. Np. świnka ma cztery nogi , nie jest ptakiem, nie ma dzioba 

Zadanie 6 (do wyboru: szlaczki, grafomotoryka, wyklejanka) 

Popraw wybrane przez siebie szlaczki https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/na-wsi/ 

Popraw i pokoloruj wybrany przez siebie rysunek 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/na-wsi/ 

Wyklej kółeczka za pomocą plasteliny lub zrób pieczątkę z farby palcem w każdym kółeczku. 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/wyklejanki/na-wsi/ 

 

   

   

   

https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/na-wsi/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/na-wsi/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/wyklejanki/na-wsi/


Zadanie 6    

Praca plastyczno-techniczna „Wiejskie podwórko” 

Konstruowanie makiety przestrzennej przedstawiającej wiejskie podwórko z wykorzystaniem 

pudełek, klocków, plasteliny,  rolek po papierze toaletowym itd. 

 

 



Sylwety do pobrania ze strony https://www.zawszekreatywnie.pl/2020/04/wiejska-zagroda-

praca-przestrzenna.html 

 

 

 

Wykorzystane materiały pochodzą ze stron: pinterest.com,  https://www.zawszekreatywnie.pl 

 

 

Porozmawiajmy o emocjach: 

1. Czy potrafisz zrobić złą minę? 

2. Jakie sytuacje sprawiają, że jesteś bardzo zły/ zła?  

3. Zastanów się w jaki sposób możesz wyładować złość nie robiąc nikomu krzywdy lub 

przykrości. W kole złości, które znajduje się poniżej, narysuj co możesz zrobić żeby 

poczuć się lepiej. Np. napić się wody, poćwiczyć, pokrzyczeć w poduszkę… 

https://www.zawszekreatywnie.pl/2020/04/wiejska-zagroda-praca-przestrzenna.html
https://www.zawszekreatywnie.pl/2020/04/wiejska-zagroda-praca-przestrzenna.html
https://www.zawszekreatywnie.pl/


 


