
Witajcie dzieciaki 

Miło mi znów gościć w waszych domach. 

Dzisiejszy temat : „Kaczuszka” 

 

1.Zaczniemy dzień od pokolorowania rysunków zwierząt wiejskich  

i dopasowania do nich wypowiedzi (karta pracy 1).  

 

2.Bardzo proszę o wysłuchanie piosenki „Na wiejskim podwórku” 

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

Odpowiedzcie na pytania: 

-Z ilu zwrotek składa się piosenka? 

- Jest wesoła czy smutna? 

- Co się dzieje na podwórku już od świtu? 

- Jakie zwierzęta robią hałas? 

- Jakie głosy wydają zwierzęta? 

Bardzo proszę nauczyć się pierwszej zwrotki i refrenu metodą ze słuchu. 

 

Na wiejskim podwórku – tekst piosenki 

1.Na podwórku już o świcie 

zamieszanie, rwetes, krzyki 

,pokłóciły się koguty, 

kaczki, gęsi i indyki. 

Ref.: Kwa, kwa, kwa, kwa, gę, gę, gę, gę! 

Gul, gul, gul, gul, kukuryku! 

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


Kwa, kwa, gę, gę, kukuryku! 

O co tyle krzyku? 

2.Krowa muczy, świnki kwiczą, 

piesek szczeka: hał, hał, hał, hał. 

Owce beczą, kozy meczą, 

 w stajni koń rży:ihahaa! 

3.Gospodyni rano wstała 

,daje paszę, ziarno sypie, 

więc przez chwilę na podwórku 

będzie troszkę, troszkę ciszej. 

 

3.Poznanie domków zwierząt wiejskich 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA 

Powiedzcie proszę jak nazywa się domek świnek, kurek, pszczółek, baranków, 

pająków, krówek i piesków? Wiedziałam, że będziecie wiedzieć  

4.Czy wiecie jakie produkty dają nam zwierzęta? Otwórzcie lodówkę i 

spróbujcie je odnaleźć. Jeśli macie ochotę - obejrzyjcie film edukacyjny: "Skąd 

się bierze mleko" 

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

5. Zatańczcie do piosenki: "Kaczuszki" 

https://www.youtube.com/watch?v=0PrpZBCuCKo 

 

Czy wiesz jak wygląda "kaczy chód"? Mamusia będzie teraz mamą kaczką (lub 

tatuś - kaczorem) i kaczym chodem będzie poruszać po całym domku, a ty za 

nią. Mama będzie przyspieszać, zwalniać, wejdzie nawet pod stół. Nie zgub się 

kaczuszko! Rób dokładnie to, co mama i chodź za nią krok w krok  

6. Praca plastyczna –„Kaczuszka” : wycinanie gotowych elementów, zaginanie 

ich i składanie wg wzoru. (poniżej znajdują się gotowe kółeczka do wydruku- 

 z wyprawki) 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA
https://www.youtube.com/watch?v=y_gXAlEJCik&fbclid=IwAR3pUWRG0JB5sKKUna_pLKojuyQIwfHfxSoqK_cPufwU74iS2oekKqpvdao
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0PrpZBCuCKo%26fbclid%3DIwAR3drwGljkEUrojJ3vd6aem3AMU37Isn5cUjFshNv8wQl-VLOTz9xPoPZmI&h=AT0M14xHKV99a4i87GwO6-GMwznFMOFI2RBv-_lT69oJKO7NKwbLPLgd__R-7TxCaVkKG9bWD0BlXzNx2fS0E-gXAwyfpx2IR7lHmZ-RH5_sc-KNlIKt7raaQbWBmFuoBkifFtHlMfwdxnWifkZCTUIcJJUZftVpNnG96VIQ9yIu4HdKAn0de7K-76aFShaKvkN5lfdgvYtm83bgF9v135G_0kOMygpHRBcwC-TwW1XGdYxfOYAqWohal0shrSM82_HfU3sSRTBEDGQUzj4ePTbqsRuXZ5aaSHzrDjaPWkXHalOt2JD-8rIOzqVLPTni7jYxMvVJR3cXGNeODt3Ayqjfrv5cyhbt1nz9t4IzSbMaebpq1izaN9zi2I-7gJkjB1hmR1re8HSjeBoV84z6k8NIKRRylFt5clSNYqRC5B-n-q-hIMWCUe5IbufWIPrOuCgHfK9bMW2BroUq2EBDEb-WCNqIzlQzZVtq36g_J4H621gxKCBkJWTpjxAEjudFt7GosHP9-E21sWHe5t4YFBdAr3QsCcbf2aao0TpCo5tFZQlZ6M9D0a08MFNHEOnI-A8xj-YJOZDVU3oWGz-1qh77gD9Krup04JxKOx-pOS9XoBvtuUIo9Dz8-PoZRRw6yzdZCA


6. Czas na troszkę matematyki. Układanie zadań tekstowych na dodawanie 

 i odejmowanie. Wpisywanie odpowiednich liczb i znaków. (Karta pracy 2) 

7. Na zakończenie krótka zabawa na spostrzegawczość (Karta pracy 3). 

 

Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze zajęcia.  

Pozdrawiam was serdecznie. 

Ciocia Agata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyprawka- praca plastyczna „Kaczuszka” 

 



 



Karta pracy 1 

 



Karta pracy 2 

 

 



 

Karta pracy 3 

 


