
 

Poniedziałek,20.04.2020r. 

 

Dzień dobry „Krasnoludki” ☺ 

Witam Was serdecznie - Wasza pani Iwona ☺ mam dla Was jak 

zwykle nowe  zadania. Czy jesteście gotowi? 

W tym tygodniu będziemy zajmować się życiem zwierząt na wsi ☺ 

Myślę, że doskonale znacie zwierzęta z wiejskiej zagrody, zapewne 

wiele ciekawych informacji mogłabym się od Was dowiedzieć, 

gdybyśmy byli razem w przedszkolu ☺ Mam nadzieję, że moje 

propozycje na ten tydzień będą się Wam podobać i razem w rodzicami 

je wykonacie ☺ 

ZACZYNAMY!!! 

Na rozgrzewkę... poskaczemy dziś sobie odrobinę, kliknijcie na link 

poniżej i bawcie się z nami…. 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

Rozruszaliśmy się troszeczkę to teraz czas wziąć się do pracy ;). 

Mam dla Was ciekawe ,,Zagadki z przedszkolnej szufladki.” 

Poproście Mamę lub Tatę o przeczytanie zagadek, 

 a Wy pomyślcie chwilkę i starajcie się udzielić prawidłowej 

odpowiedzi ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ


 
                                                   Brawo!!! 

 

Mam nadzieję,że wszystkie zagadki są rozwiązane ☺ Czy macie 

uśmiechnięte buzie? I duuuużo energii? ;) Zacznijmy zatem od 

gimnastyki buzi i języczka.Wykorzystamy do tego wierszyk. 

Mamusia lub Tatuś będą go czytali, a Wy razem z nimi naśladujcie 

odgłosy wydawane przez zwierzęta. 



W zagrodzie Małgosi 

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi 

Każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: HAU, HAU, HAU, 

Kotek miauczy: MIAU, MIAU, MIAU, 

Kura gdacze; KOD, KO, DA 

Kaczka kwacze: KWA, KWA, KWA. 

Gąska gęga: GĘ, GĘ, GĘ 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: BE, BE, BE, 

Koza muczy: ME, ME, ME, 

Indor gulaga: GU, GU, GU 

Krowa ryczy: MU, MU, MU, 

Konik parska: PRR, PRR, PRR 

A pies warczy: WRR, WRR, WRR. 

I tak gra orkiestra ta, aż Małgosia jeść im da. 

Skoro poznaliście już język zwierząt ;) to możecie z nimi 

prowadzić rozmowy. Słucham? Że... niby nie? A to sami się 

przekonajcie, że takie rozmowy są możliwe ;) Posłuchajcie 

piosenki możecie posłuchać jej kilkakrotnie☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ


Jak wiecie w każdym gospodarstwie wiejskim możemy spotkać 

również kotka, który poluje na myszy i pieska, który pilnuje 

gospodarstwa w związku z tym mam dla Was dwa zadania: 

Zadanie 1: Pomóż kotkowi znaleźć drogę do mleczka :) 

 
 



Zadanie 2: Wykonaj pieska metodą origami z kół :) 

 (będą potrzebne: kolorowy papier, klej, nożyczki i kredki), 

Zaczynamy od wycięcia: 2 -dużych kół, 7 -średnich i 3-kół małych). 

Dwa duże koła składamy na pół. Podobnie składamy 6 kół średnich     

i jedno małe koło. 

Zresztą... poniżej macie wzór jak należy wykonać pieska :) 

POWODZENIA!!! 

  

 
Mam dla Was już ostatnie zadanie. 

  

 

 

 

 

 



Wskaż 5 szczegółów różniących obrazki poniżej. 

Zaproś do zabawy Mamę lub Tatę. 

Kto będzie bardziej spostrzegawczy? 

 
 

Pamiętajcie o myciu rączek przez cały dzień nie tylko przed 

śniadankiem czy obiadkiem, ale również po zabawie lub kiedy 

będziecie czuli taka potrzebę ☺ I jeszcze jedna informacja nie 

wszystkie zadania musicie wykonać dziś pamiętajcie możecie 

zostawić sobie pracę na jutro. Pozdrawiam serdecznie pani Iwona. 

                                     


