
Dzień dobry
ku – ku – ryku 



Kochani, zanim zaczniemy powiedzcie

• Jaki dzisiaj jest dzień?

• Jaki miesiąc?

• Jaka pora roku?

• Jaką mamy dzisiaj pogodę?



W tym tygodniu utrwalamy wiersz

Przedszkolaki 

Danuta Gellnerowa
Przedszkolaki wiosną bardzo szybko rosną.

Potem znów, jak wiecie, podrastają w lecie.

A pod jesień już za małe są buciki i sandały.

Krzesełko w przedszkolu robi się za niskie

- to znak, że czas do szkoły wyruszyć 

z tornistrem.



Poproście Rodziców o przeczytanie wiersza

Wiejskie życie Aleksandra Wojtyła

Byłoby dziś znakomicie
lepiej poznać wiejskie życie.
Gdzie stodoła, chlew, obórka,
piesek strzeże tam podwórka.
Gdzie panuje gwar i hałas,
wszyscy chcą cos mówić naraz.
Kurka gdacze, kaczka kwacze,
a tam mała Zosia płacze,
że uciekła jej z podwórka
ulubiona biała kurka.
Ścieżka tam prowadzi wąska,
a przy ścieżce stoi gąska,
która bardzo się dziś złości
i gęganiem płoszy gości.
Napuszają się indyki,
że zbyt głośna ryczą byki.

Krowy pasą się na łące,
obok skaczą dwa zające.
Gdzie już od samego rana
słychać głośny bek barana.
Świnki się taplają w błocie,
koza trawę je przy płocie
W polu słychać śpiew skowronka,
dużo kropek ma biedronka.
Wokół łąka, pola, las,
tam spokojnie mija czas.
Nieopodal płynie rzeka,
szum jej słychać już z daleka.
Więc słuchajcie moi mili,
nie zwlekajcie ani chwili.
Zapraszam Was na wycieczkę,
gdzie wiejskie zwierzęta poznacie troszeczkę.



Nazwij zwierzęta na ilustracji. Które zwierzęta mają dwie, a które cztery nogi? Które 
mają rogi, które kopyta? Które z tych zwierząt mają skrzydła? Jak je nazywamy? 
Kto dba o zwierzęta mieszkające na wiejskim podwórku? 



• A teraz posłuchajcie odgłosów zwierząt mieszkających na wsi
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE

• Nazwijcie zwierzęta na 
rysunku obok.

• Odczytajcie odgłosy tych 
zwierząt.

• Przyporządkujcie chmurkę 
do właściwego zwierzęcia.



"Dopowiedz i zrób" - zabawa z rymami
Rodzic mówi zdania, dziecko dopowiada zakończenie (słowo do rymu) i 
wykonuje czynność o której mowa w zdaniu.

Powiedz: prosię i podrap się po ... (nosie).

Powiedz: koń i wyciągnij do mnie ... (dłoń).

Powiedz: krowy i dotknij palcem ... (głowy).

Powiedz: króliczki i nadymaj ...(policzki).

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem ... (brzuszka).

Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa ... (trzy).



Jeśli masz ochotę zaśpiewaj wesołą piosenkę 
„Dziadek Lulka farmę miał” 

https://www.youtube.com/watch?v=lhVR1FDXS5E



Dziękuję!


