
Wtorek,21.04.2020r. 

Dzień dobry :) Kochani ☺ Wyspani? Śniadanko zjedzone?  

To co, zaczynamy? ;) 

Na dobry początek proponujemy odrobinę ruchu... przy piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

Rozgrzani? Skoro tak, to zapewne świetnie poradzicie sobie                

z kolejnym zadaniem. Przed Wami kilka zagadek. Odgadnijcie je        

i wskażcie zwierzęta o których mowa, na ilustracji. 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


Z zagadkami poradziliście sobie świetnie. Ciekawa jestem jak 

poradzicie sobie z kolejnym zadaniem. Co trzeba zrobić? Otóż trzeba 

pomóc detektywowi i odnaleźć wszystkie świnki na obrazku. 

Poszukacie ich? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do kolejnej zabawy zaproście Mamusię lub Tatusia. Może to być też 

brat, lub siostra. 

A najweselej będzie, gdy będziecie się bawili cała rodzinką... 

https://wordwall.net/pl/resource/1215160/d%C5%BAwi%C4%99ki-

na-wiejskim-podw%C3%B3rku 

https://wordwall.net/pl/resource/1215160/d%C4%B9%C5%9Fwi%C3%84%E2%84%A2ki-na-wiejskim-podw%C4%82%C5%82rku
https://wordwall.net/pl/resource/1215160/d%C4%B9%C5%9Fwi%C3%84%E2%84%A2ki-na-wiejskim-podw%C4%82%C5%82rku


Na wiejskim podwórku można też usiąść i namalować obraz. A jaki? 

Wierszyk poniżej Wam o tym opowie... 

 



Popatrzcie na obrazek do wiersza, powiedzcie, gdzie ukryły się 

poszczególne zwierzątka. 

Używamy określeń na, pod, obok, przed, za, w :) 

Kto potrafi powiedzieć, gdzie jest kogut? (na płocie) 

Gdzie jest myszka? (przed płotem) 

Gdzie jest kaczka? (w kałuży) 

Gdzie stoi królik? (obok kałuży) 

Gdzie jest świnka? (w oborze) 

A gdzie ukrył się Azorek? Popatrzcie na obrazki poniżej... 

 



Oto zwierzęta jakie można spotkać na wiejskim podwórku.  

Nazwiecie je? 

 

 

 

W nagrodę za to, że tak świetnie sobie poradziliście zwierzęta 

zapraszają Was do zabawy. Zakręćcie ruletką i naśladujcie jak one się 

poruszają. 

  

https://wordwall.net/pl/resource/1172554/%C4%87wiczenia-wiejskie-

zwierz%C4%99t 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1172554/%C3%84%E2%80%A1wiczenia-wiejskie-zwierz%C3%84%E2%84%A2t
https://wordwall.net/pl/resource/1172554/%C3%84%E2%80%A1wiczenia-wiejskie-zwierz%C3%84%E2%84%A2t


Pomóżcie konikowi odnaleźć drogę do kępki trawy :). Wskażcie ją 

paluszkiem. 

  

 

 

 
Kolejną zabawą, jaką Wam dziś proponuję jest… zgadywanka. 

Kliknijcie na link poniżej i bawcie się dobrze. 

https://learningapps.org/display?v=pu60i3z9k20 
 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pu60i3z9k20


Mam dla Was jeszcze jedną propozycję. Tym razem nieco trudniejszą. 

Ciekawa jestem, czy potraficie połączyć w pary zwierzęta z ich 

cieniem. Spróbujecie? Mamusia lub Tatuś z pewnością Wam w tym 

pomogą :) 

https://learningapps.org/display?v=pnhkev1nc20 

A na koniec posłuchajcie  piosenki  o zwierzątkach. 

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

Spróbujcie nauczyć się zaśpiewać malutkie fragmenty tej piosenki ☺ 

 

Na koniec, w nagrodę za sumienne i sprawne wykonywanie zadań, 

przygotowałam dla Was puzzle. Lubicie je układać, prawda? 

Zatem zapraszam ☺ 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=15c4987b3407 

 Łapcie jeszcze całuski od Waszej pani :) :)  

  

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. 

 

https://learningapps.org/display?v=pnhkev1nc20
https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=15c4987b3407

