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 W tym tygodniu poznamy  mieszkańców wiejskiego podwórka.

 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 dzieciatko!

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.

 

Rozmowa do wiersza:

Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu?

 Co wydarzyło się w wierszu? 

Kto spowodował kłopoty? 

Co zrobił gospodarz?

 

2. ,,Rodziny zwierząt” – nazywanie zwierząt dorosłych i młodych. 

klacz – koń – źrebię

owca – baran – jagnię 

krowa – byk – cielę

maciora – knur – prosię 

indyk – indyczka – indyczęta

kura – kogut – kurczak 

kaczka – kaczor – kaczątko

gęś – gąsior – gąsiątko 









3.Posłuchajcie piosenki „Na podwórku” i odpowiedzcie na pytania. 

https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs 

1. Na podwórku na wsi

jest mieszkańców tyle,

że aż gospodyni

trudno zliczyć ile.

Ref.: Kury, gęsi i perliczki,

i indyki, i indyczki.

Jest tu kwoka z kurczętami,

mama kaczka z kaczętami.

Piękny kogut Kukuryk

i kot Mruczek,

i pies Bryś.

Więc od rana słychać wszędzie: kukuryku, kwa, kwa, gę, gę,

hau, hau, miau, miau, gul, gul, gul – podwórkowy chór.

2. Koń kasztanek w stajni,

a w oborze krowa,

tam w zagrodzie owce

i brodata koza.

Ref.: Kury, gęsi i perliczki…

3. A tu są króliki:

i duże, i małe,

łaciate i szare,

i czarne, i białe.

Ref.: Kury, gęsi i perliczki…

 Gdzie mieszkają zwierzęta, o których jest mowa w piosence?



 Jakie zwierzęta mieszkają w wiejskiej zagrodzie?

4.Spróbujcie rozpoznać glosy zwierząt   z wiejskiego   podwórka.

https://www.youtube.com/watch?v=g0y37RE8xwE

5.Do wykonanie kolejnego zadania musicie założyć wygodny strój, ponieważ bę-

dziemy wykonywać różne ćwiczenia gimnastyczne. 

Pamiętajcie każdy ćwiczy według własnych możliwości- to tylko zabawa!

https://www.youtube.com/watch?

v=bokXAIDTwUA&list=PLH0R4k_MeIc9n2vdTRq–Gc_DqKwP94_g&index=7

                                                                               Pozdrawiam!          

                                                                                Barbara Majoch

                                               

 

Pokolorujcie też litery, które tworzą nazwy podanych obrazków (s. 73). 



Życzę miłego i spokojnego dnia! Pozdrawiam wszystkich gorąco!


