
WITAMY WAS KOCHANE DZIECI Z GRUPY ZAJĄCZKI!!! 

Pozdrawiamy Was serdecznie. Przesyłamy uściski i buziaki. 

Ciocia Gosia i Ciocia Ola 

 

 

20.04.2020r ( poniedziałek) 

MAMY DLA WAS PROPOZYCJĘ ZAJĘĆ NA DZISIEJSZY DZIEŃ. 

PROSIMY CHĘTNYCH RODZICÓW O ZAPOZNANIE DZIECI                                 

Z TEMATEM „ Zwierzęta wiejskie”. 



1. Posłuchajcie  wiersza Stanisława Kraszewskiego. 

 

Na wiejskim podwórku 
 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko. 

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”. 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

Krowę – łaciate cielątko, 

Kozę – rogate koźlątko, 

Owcę – kudłate jagniątko, 

Świnkę – różowe prosiątko, 

Kurkę – pierzaste kurczątko, 

Gąskę – puchate gąsiątko, 

Kaczkę – płetwiaste kaczątko, 

Znalazło mamę każde dzieciątko. 

 

2. Odpowiedz całymi zdaniami na  pytania: 

 

 Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu?  

Co wydarzyło się w wierszu? 

 Kto spowodował kłopoty?  

Co zrobił gospodarz?  

 
 



3. Posłuchajcie jeszcze raz wiersza czytanego przez rodzica,  ale to wy 

dopełnijcie zdanie nazwą młodego zwierzęcia.  

 

DOSKONALE!!! 

 

4. Wymień nazwy zwierząt umieszczonych na obrazku .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Na jaką głoskę rozpoczynają się poniższe przedmioty?  

Tak. na ł. 

Jeżeli masz możliwość pokoloruj rysunki przedmiotów. 

 

Jakie znacie jeszcze inne słowa, które rozpoczynają się głoską ł? 

Jakie znacie słowa, które kończą się głoską ł ? 

Czy znacie słowa, które posiadają w środku głoskę ł? 



 
 
 
 
 
 



Drukowana litera Ł 

 
 

Pisana litera ł 
 

 

Co przypomina wam litera Ł i ł ? 
 
 



 
 
 
 
 
 



6. Znajdź na obrazku wszystkie litery Ł i ł 
 
 
 

 
 
7. Przeczytaj tylko wyrazy.  

 



 
8.  Wykonaj pracę. 

 
 
 

9. Zabawa ruchowa  „ Zwierzęta” – Rodzic  podnosi zdjęcie danego zwierzęcia 

(ewentualnie wymawia nazwę lub podnosi wyraz do czytania globalnego). 

Dziecko porusza się swobodnie po pokoju , naśladując sposób poruszania się  i 

odgłos wydawany przez to zwierzę.  

 

10. Posłuchaj piosenki. Zaśpiewaj. 

Stary Donald farmę miał.mp3
 

 

Stary Donald farmę miał 

 

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo, 

Kurki na niej hodował, ijaijaoooo, 

Kurki ko ko tu i ko ko tam, 

Ko ko tu, ko ko tam, ciągle tylko ko ko, 

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo. 

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo, 



Krówki na niej hodował, ijaijaoooo, 

Krówki mu mu tu i mu mu tam, 

Mu mu tu, mu mu tam, ciągle tylko muu. 

Kurki ko ko tu i ko ko tam, 

Ko ko tu, ko ko tam, ciągle tylko ko ko, 

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo. 

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo, 

Świnkę na niej hodował, ijaijaoooo, 

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, ciągle tylko chrum, 

Krówki mu mu tu i mu mu tam, 

Mu mu tu, mu mu tam, ciągle tylko muu. 

Kurki ko ko tu i ko ko tam, 

Koko tu, koko tam, ciągle tylko koko, 

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo. 

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo, 

Kaczki na niej hodował, ijaijaoooo, 

Kaczki kwa kwa tu i kwa kwa tam, 

Kwa tu, kwa tam, ciągle tylko kwaaa. 

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, ciągle tylko chrum. 

Krówki mu mu tu i mu mu tam, 

Mu mu tu, mu mu tam, ciągle tylko muu. 

Kurki ko ko tu i ko ko tam, 

Ko ko tu, ko ko tam, ciągle tylko koko, 

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo. 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ                                           

I WYKONANIE TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU. 
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