
Dzień dobry Muchomorki 

Na czwartkowe powitanie słyszę kogucika pianie: kuku ryku! 

 

Dzisiaj zapraszam Was w miejsce, gdzie mieszka wiele zwierząt, gdzie kogut budzi pianiem, gdzie 

słychać warkot traktorów. Czy już wiecie? Jeżeli nie, to mam dla was drugą podpowiedź- Co się kryje 

na obrazku? (proszę nacisnąć link) 

https://view.genial.ly/5e81d8ba5384180d8dc6eb18/learning-experience-challenges-co-sie-kryje-na-

obrazku Przesuwaj myszką po obrazku (ukażą się fragmenty) i odgadnij, jakie wiejskie zwierzątko się 

tutaj ukryło. 

Pewnie już wszyscy wiecie, że miejscem naszej wirtualnej zabawy będzie - WIEJSKIE PODWÓRKO. 

Zapraszam do obejrzenia krótkiej prezentacji pt. „Zwierzęta na wiejskim podwórku”, która jest                        

w załączniku. 

Zadania do wykonania w Kartach Pracy str36 b,37 a, b. 

Poniższe linki przeniosą was w świat matematyki, gdzie możecie trenować dodawanie, aby zostać 

mistrzem. 

Dodawanie zwierzątek w zakresie 6 

http://www.matzoo.pl/zerowka/dodawanie-zwierzatek-w-zakresie-6_51_209 

Dodawanie domino. 

http://www.matzoo.pl/zerowka/dodawanie-w-domino_51_339 

Policz i dodaj w zakresie 10 

http://www.matzoo.pl/zerowka/policz-i-dodaj-w-zakresie-10_51_331 

 

Coś dla relaksu, ale związane z naszym tematem 

Gry z Rybka MiniMini Jakie zwierzę słyszysz 
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/jakie-zwierze-slyszysz 

Rozpoznaj zwierzę po dźwięku, jaki wydaje. Rybka MiniMini+ powie, czy Twoja odpowiedź była 

prawidłowa. 

Coś na dobry humor. 

Propozycja zabawy dla całej rodziny „Odgłosy zwierząt” (piłka ) Mama rzuca piłkę do dziecka i mówi: 

świnka. Dziecko musi naśladować głos świnki. Dziecko rzuca piłkę do taty i mówi np. – krowa, tato 

musi naśladować głos krowy itd. 

 

Pozdrawiam, miłej zabawy. 
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Zwierzęta na 

wiejskim podwórku 



Gdzie mieszkają wiejskie zwierzęta?                             
Przypomnijmy sobie 

 Dziecko konia to źrebie, 

mama to klacz, a tata to 

ogier. 

Dom konia to stajnia. 



Gdzie mieszka krowa? 

Dziecko krowy to cielak, a 

tata krowy to byk. Dom krowy to obora. 



Gdzie mieszka świnia? 

Dziecko świni to prosię,                                    

tata świni to knur.  Domem świni jest chlewik 



Zapraszam na piosenkę                                                                     

Bajkowa Druzyna - Ko, Ko, Ko 

 
Link do piosenki. 

 https://www.youtube.com/watch

?v=1TIYHn-3-q0 

Kogo mama kwoka prosiła 

o pomoc w znalezieniu 

małych kurcząt? 
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Gdzie mieszka kura? 
Dziecko kury to pisklę, 

mama kura to kwoka, tata 

to kogut. Kura mieszka w kurniku. 



Krowa daje mleko. 



Przetwory mleczne. 



Zadania do rozwiązania.  

W gospodarstwie było 5 kurek i 4 kaczki. Ile ptaków 

było w gospodarstwie?  

 



Zadania do rozwiązania. 

Na łące pasły się 2 duże krowy i 1 mały cielak. Ile 

krów było na łące? 

 



Pozdrawiam do zobaczenia. 


