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Słuchanie odgłosów zwierząt                          

z wiejskiego podwórka. 

 Zwierzęta gospodarskie link https://www.youtube.com/watch?v=efqoaJvBjWU . 

 

 Piosenka ,,Wiosna na wsi’’ 

 (sł. i muz. B. Forma). 
 

1. Kogut głośno pieje,                               3. Idzie pan gospodarz,    

 gładzi piękne pióra.                                 ciężki worek niesie,   

 – Ko, ko, jestem głodna                           szur, szur sypie ziarna,   

 –  woła pani kura.                                     wszyscy głodni przecież. 
 

Ref.: Kukuryku, ko, ko, ko,                       Ref.:  Kukuryku…     

 gę, gę, gę, kwa, kwa, kwa,   

mu, mu, iha, iha. 

Kto nam dziś śniadanie da?     
 

2. Na podwórku gęsi                                 4. Z gospodarzem wiosna 

i małe kaczuszki                                         cichutko przybyła     

tup, tup przytupują,                                  i pachnącą trawą   

 mają puste brzuszki.                    łąkę ozdobiła. 

 

Ref.: Kukuryku…                                          Ref.: Kukuryku… 

                  5. Pasą się owieczki,       
                       krowy i barany,  
                       jest już z nami wiosna,   
                       świat się cieszy cały. 
                
                    Ref.: Kukuryku… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=efqoaJvBjWU
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Rozmowa na podstawie wysłuchanego 

utworu. 

 

 Jakie odgłosy wydawała pani kura? 
 Jak gęsi i kaczuszki przytupywały?  
 Jak gospodarz sypał ziarna?  
 Kto wydaje takie odgłosy: muu, muu; bee, bee; gę, gę; kwa, kwa; 

kukuryku? 
  Czy melodia była wesoła, czy smutna?  
 Czy piosenka była szybka, czy wolna? 

 

Nauka refrenu piosenki  

Wiosna na wsi, ilustrowanego 

obrazkami. 

 

 Rodzic powtarza z dziećmi tekst refrenu,  wydając odpowiednie odgłosy 

 (koguta, kury, gęsi, kaczek, krowy, owcy). 

 

 

Ćwiczenia 

oddechowe ,,Jajka’’. 

 

 Jajka wycięte z papieru, słomki.  

   Rodzic  prosi, aby dzieci podchodziły kolejno do miejsca, 

 gdzie są zgromadzone papierowe jajka, i przenosiły je w inne   

(np. wskazane przez niego) miejsca za pomocą słomek. 
 
 
 

Ćwiczenia  

          słuchowe ,,Jakie to zwierzę?’’ 
 

 Rodzi wypowiada nazwy zwierząt sylabami, a wybrane dziecko  
podaje pełną nazwę (np. ku-ra – kura, kro-wa – krowa). 
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Produkty od zwierząt. 
 Wymień produkty otrzymywane od zwierząt w oparciu o poniższe 

plansze dydaktyczne. 
  

1) Co otrzymujemy od pszczoły? 
 

           
 
 

2) Co otrzymujemy od gęsi? 
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3) Co otrzymujemy od krowy? 
 

 
 
 

4) Co otrzymujemy od kury? 
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5) Co otrzymujemy od owcy? 
 

      
 
 

6) Co otrzymujemy od świni? 
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7) Co otrzymujemy od kaczki? 
 

 
 
 
 
 
 

Zabawa ruchowa 

„Dumny kogut”. 
 

 Dziecko jest kogutem. Stoi na dywanie.  
Na sygnał Rodzica, np. klaśnięcie, kogut porusza się dostojnym 
krokiem (powoli, idąc noga za nogą), z podniesioną głową, w 
różnych kierunkach.  
Na drugi sygnał: dwa klaśnięcia, przystaje, wspina się na palce i 
woła: Kukuryku!  
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                                 Zastanów się i wykonaj 

prawidłowo zadanie. 
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Zajęcia plastyczne  

,, Kogut z dłoni”. 
 

 

 Potrzebne: biała kartka z bloku technicznego lub jasna grubsza 
tekturka, kredki, dziurkacz, wstążka, sznurek, sznurówka lub 
włóczka. 

  Rodzic zachęca dziecko do samodzielnego odrysowania swojej 
ręki lub ręki rodzica, a następnie pokolorowania wg wzoru, tak 
aby wyszedł piękny kogut z kolorowym grzebieniem.  

 Kto jeszcze nie ma dość, wycina swojego koguta, w taki sposób, 
żeby zostało trochę białej obwódki.  Następnie dziurkaczem robi 
otwory dookoła całego koguta, tak aby dziecko mogło 
przewlekać wstążeczkę bądź włóczkę i „wyszyć” obrazek 
dookoła. 
 

       Na koniec pamiętajcie o  posprzątaniu swojego miejsca pracy i 
koniecznie umyjcie ręce. 
 
 

                            
 
Miłej zabawy!!!  
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