
KOCHANE MOJE „GWIAZDKI” 

WITAM !!!!!! 

zostańcie w domu i uczymy się dalej. 

 

Temat tygodnia: „Zwierzęta ze wsi i domowe pupile” 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

20 kwiecień 

 

Praca z książką „Olek i Ada cz.4 str.64” 

• połącz zdjęcia mam ptaków hodowanych na wsi z obrazkami ich dzieci, 

• posłuchaj zdań czytanych przez rodziców napisz X pod wyrazem „tak”, jeśli zdanie jest 

prawdziwe, a pod wyrazem „nie”, jeśli zdanie jest fałszywe, 

• dokończ rysować świnki wg wzoru-pokoloruj je. 

 

Utrwalamy piosenki o zwierzętach z tamtego tygodnia. 

 

UWAGA!!!” 

Praca z książką „Olek i Ada cz.3 str.55!!!” 

• porównaj liczby obrazków w każdym szeregu, 

• pokoloruj na czerwono kwadrat nad, którym jest więcej obrazków. 

 

WTOREK 

21 kwiecień 

 

Utrwalamy nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka: 

• krowa jej dziecko, to cielaczek 

• klacz jej dziecko, to źrebak 

• itd. 

Praca z książką „Olek i Ada cz.4 str.65” 

• dokończ rysować kurki wg wzoru-pokoloruj je. 

 

  



MAMO, TATO!!! PROSZĘ PRZECZYTAJ MI!!!! 

Mój konik to Perełka, 
leciutki jest, jak pchełka, 

łeb ma z grzywą rozwianą, 

i gwiazdką wyszywaną. 

Czy kijek razem z głową, 

zastąpić konia mogą, 

bez nogi, nawet jednej? 

Na moich przecież biegnę! 

Przy łóżku go ustawiam, 

o wszystkim z nim pogadam, 

a kiedy sen… tuż, tuż, 

on ze mną jest w nim już! 

Czarami dobrej wróżki, 

prawdziwe zdobył nóżki. 

Szczęśliwy już mnie wita, 

gdy we śnie go spotykam. 

Na brzegu morza czeka. 

Już widzę go z daleka, 

jak grzbiet pochyla nisko. 

Pędzimy na pastwisko! 

Do stada ze źrebakiem, 

z klaczkami i rumakiem, 

po wzgórzach galopuję… 

I nagle, dotyk czuję! 

Mamusia się uśmiecha, 

by wstała jej pociecha. 

Już dzień! Żal snu ogromnie. 

Koń puścił oczko do mnie… 

 

ŚRODA 

22 kwiecień 

 

Praca z książką „Olek i Ada cz.4 str.66” 

• rysuj po śladach od zwierząt do produktów, które dzięki nim otrzymujemy, 

• powiedz z czego otrzymujemy produkty widoczne na zdjęciach? 

 

ZRÓB Z RODZICAMI 

„KOGEL-MOGEL” 

 

Przygotowanie: 

• jajka 

• cukier 

• potrzebny mikser 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/wio-koniku-jazda-konna-dla-dzieci-kiedy-zaczac/


Rozbić jajka - po dwa na jedną osobę, oddzielić żółtka. Wlać je do naczynia, np. kubka. Posłodzić 

do smaku i dobrze zmiksować. Im dłużej, tym lepiej. Kogel-mogel jest gotowy, kiedy masa jest 

sztywna, puszysta i prawie biała. 

SMACZNEGO!!!!!!! 

CZWARTEK 

23 kwiecień 

 

Praca z książką „Olek i Ada cz.4 str.67” 

• obejrzyj obrazki i powiedz – jakie czynności wykonuje się na wsi? 

• nazwij narzędzia używane do pracy przez rolnika. 

 

Zagadka konewka 

Jakie naczynie dziurawe z przodu, 

ledwo przyniesiesz do ogrodu, 

zaraz nad kwiatkiem zalewa się łzami? 

 

Powiedz, co to za naczynie, 

które właśnie z tego słynie, 

że nim można choćby co dzień 

podlewać kwiaty w ogrodzie. 

 

KONEWKA 

K-O-N-E-W-K-A 

 

Zagadka o łopacie 

Zrobię dołek, zrobię rów,  

to usypię kopczyk znów. 

Chwyć mnie mocno, oprzyj nogę, 

cały ogród skopać mogę. 

ŁOPATA 

Ł-O-P-A-T-A 

 

Zagadka o grabiach 

Na patyku zębów rządek, 

znają je na pewno dzieci. 

Służą do równania grządek 

i do wysprzątania śmieci. 

GRABIE 

G-R-A-B-I-E 

 

PIĄTEK 

24 kwiecień 

Praca z książką „Olek i Ada cz.3 str. 41 -UWAGA!!!” 

 pokoloruj fragmenty figur po prawej stronie tak, aby wyglądały jak figury po lewej stronie, 

 rysuj szlaczek po śladzie, a potem samodzielnie. 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-konewce-1506


UWAGA 

Praca z książką „Olek i Ada cz.3 str. 63!!!” 

 uczymy się rymowanki z pomocą rodziców, 

 śpiewamy ją na wymyśloną przez siebie melodię, 

 kolorujemy kwiaty, 

 wyklaskujemy podany rytm. 

DRODZY RODZICE !!!!! - warto dzieciom przeczytać na podsumowanie tego tygodnia: 

„Na wiejskim podwórku" 

Bajka terapeutyczna Tatiany Jankiewicz 

 

Za górami, za lasami, wśród złotych pól i zielonych traw, na pięknej polanie otoczonej dębami 

znajdowała się wioska, a na jej skraju małe podwórko, na którym mieszkały zwierzęta. Wśród 

mieszkańców były czarno-białe krówki, różowe świnki, brodate kózki, żółte kaczuszki, kurki, 

indyki i milutkie króliki. Życie tam płynęło spokojnie, a zwierzątka żyły w wielkiej przyjaźni. Całe 

dnie spędzały na zabawach, figlach i psotach. Były dla siebie miłe, dobre i uczynne, często mówiły 

proszę, przepraszam, dziękuję. Wszystkie zwierzęta bardzo się lubiły i pomagały sobie w trudnych 

chwilach. Zwierzątka dbały o swój wiejski ogródek, w którym rosły piękne, kolorowe kwiaty. 

Codziennie troszczyły się o nie, podlewały je, a one odwdzięczały się kolorami, jak tęcza i 

cudownym zapachem. I tak mijał dzień za dniem, miesiąc za miesiącem… 

Pewnego dnia stało się coś strasznego. Na wiejskie podwórko wkradła się ZŁOŚĆ. 

Niespostrzeżenie zapanowała nad każdym mieszkańcem podwórka. Szeptała zwierzątkom niemiłe 

słówka, namawiała do kłótni. Od tego czasu na podwórku zapanował bałagan i hałas. Zwierzęta 

kłóciły się ze sobą – świnki wyzywały kózki, kaczki wyzywały kurki, a koniki podstawiały kopytka 

owieczkom i rżały ze śmiechu, gdy te przewracały się. Nie myślały o tym, że komuś może stać się 

krzywda. Zapominały o magicznych słowach. Nie potrafiły już bawić się razem, krzyczały na siebie, 

hałasowały i przestały uśmiechać się do siebie. Były dla siebie niemiłe, co bardzo cieszyło ZŁOŚĆ. 

Zwierzątka zapomniały również o swoim ogrodzie, o kwiatkach, pięknych jak tęcza, które powoli 

stawały się coraz brzydsze i już tak nie pachniały. 

Wieść o hałaśliwym i skłóconym podwórku rozniosła się po całym świecie i dotarła do dobrej, 

wiosennej wróżki, która postanowiła pomóc zwaśnionym zwierzętom. Zasmuciła się bardzo 

ujrzawszy ogródek pełen zwiędniętych kwiatów oraz wykrzywione od złości miny zwierzątek. 

Czarodziejka prosiła zwierzęta, by zmieniły swoje postępowanie, prosiła ZŁOŚĆ, by ta opuściła 

wiejskie podwórko i odeszła daleko, daleko…ale ani zwierzątka, ani ZŁOŚĆ nie słuchały jej. 

Wtedy wróżka podarowała zwierzętom magiczne pudełko i poprosiła, by złapały w nie ZŁOŚĆ. 

Zwierzątka bardzo ucieszyły się z prezentu ,ponieważ były już bardzo zmęczone ciągłymi kłótniami. 

Gdy ZŁOŚĆ spała, złapały ją i włożyły do pudełka. W pudełku Złość zamieniła się w coś miłego i 



przyjemnego, w coś, co pozwoliło zwierzętom zrozumieć, że o wiele przyjemniejsze jest życie w 

zgodzie, gdzie nie ma hałasu, kłótni i gdzie panuje przyjaźń… 

Na wiejskim podwórku znowu zapanował ład i porządek… 

 

„W zagrodzie Małgosi" 
Bajka ortofoniczna E. Michałowskiej 

 

Wieczorem w zagrodzie ciocia 

Małgosi 

każde zwierzątko o jedzenie 

prosi. 

Piesek szczeka: Hau, hau, hau. 

Kotek miauczy: Miau, miau, 

miau. 

Kura gdacze: Kod, ko, dak. 

Kaczka kwacze: Kwa, kwa, 

kwa. 

Gąska gęga: Gę, gę, gę. 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: Be, be, be. 

Koza meczy: me, me, me.  

Indor gulgocze: Gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: Mu, mu, mu. 

Konik parska: Prr, prr, prr. 

A pies warczy: Wrr, wrr, wrr. 

I tak gra orkiestra ta gra, 

aż Małgosia jeść im da. 

 

ŻYCZĘ MIŁEGO ODPOCZYNKU!!!!! 

POZDRAWIAM I PROSZĘ SŁUCHAJCIE RODZICÓW!!!! 

SPRZĄTAJCIE ZABAWKI!!!! 

DBAJCIE O SWIJE ZDROWIE!!!! 

 

WYCHOWAWCZYNI GRUPY!!!!! 


