
DRODZY RODZICE, 
 JEŚLI MACIE JAKIEKOLWIEK PYTANIA  

TO ZAPRASZAM DO KONTAKTU: pp4stokrotki@gmail.com 

 
15.04.2020 (środa) 
 

Ranek: Oglądanie zdjęć, obrazków zwierząt z wiejskiego podwórka. Dzieci nazywają 

zwierzęta, dzielą ich nazwy na sylaby, a wybranych – na głoski.  
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Zabawa ,,Dopowiedz i zrób” - Rodzic mówi zdania, których zakończenia – słowa do rymu – 
dopowiadają dzieci. Wykonują również czynność, o której jest mowa w zdaniu. 
 
Powiedz: prosię i podrap się po ......... ( nosie) 
Powiedz: koń i wyciągnij do mnie ...... ( dłoń) 
Powiedz: konie i dotknij się w ......... ( skronie) 
Powiedz: krowy i dotknij palcem ....... ( głowy) 
Powiedz: króliczki i nadmij ............. ( policzki) 
Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem ...( brzuszka) 
Powiedz: psy i klaśnij raz, ............... ( dwa, trzy) 
 



 

Zajęcia główne: 
 

I. Poznanie litery „f” (małej i wielkiej, drukowanej i pisanej) 
 

„f” – jak farby 
 
 
 

1. Zabawa „Mieszanie kolorów” 
 
Dziecko miesza farby i nazywa powstałe kolory: 
- żółtą i niebieską (zielony) 
- niebieską i czerwoną (fioletowy) 
- czerwoną i żółtą (pomarańczowy) 
 

2.  Analiza i synteza słuchowa słowa „farby” 
 
- Dzielimy słowo farby na sylaby,  na głoski. 
- Co słyszycie na początku słowa farby? 
- Podajemy inne przykłady słów rozpoczynających się głoską f (flaga, foka…), 
mających ją w środku (agrafka, delfin…) oraz na końcu (elf, kilof…) 
- Z ilu głosek składa się słowo farby? 
- Budujemy schemat słowa farby 
 

     

 
    
 
- Określamy rodzaj głoski: 
 Wypowiadamy głoskę f długo: fffyyyy, 
Wypowiadamy głoskę f krótko: f,f,f,f, 
- Co możemy powiedzieć o tej głosce (jest to spółgłoska) 
 
 
 

3. Zabawa „Dotknij” 
 



Dziecko biega po pokoju. Na określony sygnał (klaśnięcie, tupnięcie, itp.), 
zatrzymuje się i dotyka w pokoju przedmiotu, w kolorze jaki wymienił rodzic. 
 
 

II. Utrwalenie litery „f” 
 
 
Zachęcam dzieci do wykonania KART PRACY : część 3, strony 82, 83, 84, 85. 
 

Miłego dnia! 

16.04.2020 (czwartek) 
 
Ranek: Zagadki słowno-obrazkowe „Kogo mogę spotkać na wsi?” 
 
Chodzi po podwórku, 
o ziarenka prosi. 
Siaduje na grzędzie, 
pyszne jajka znosi. (kura) 
 
Dobre ma zwyczaje, 
ludziom mleko daje. (krowa) 
 
W każdej wsi jest taki budzik. 
Który co dzień wszystkich budzi. (kogut) 
 
Zagadka to będzie niedługa: wlazł sobie na płotek i mruga. (kot) 
 
Tłusta i różowa, w chlewiku się chowa. (świnia) 
 
Najwierniejszy to przyjaciel domu i człowieka. Dobrym ludziom chętnie służy na 
złych warczy, szczeka. (pies) 
 
Cztery kopytka, rogi i bródka…Już wiesz, kto wyjadł kapustę z ogródka. (koza) 
 
 
Zabawa ruchowa ,,Zwierzęta na podwórku” 
 
Dzieci to wybrane zwierzątka. Mama lub tata to gospodarz. Na umówiony 
sygnał ,,gospodarz” woła np. kurki ( dzieci naśladują ruch i głos zwierzątka) 



które przychodzi do zagrody- wyznaczonego miejsca w pokoju. Następnie 
wybieramy inne zwierzątko. Można zamienić się rolami. 
 

 
Zajęcia główne: 
 

I. „W zagrodzie” słuchanie wiersza Bożeny Formy 
 

1. „W zagrodzie” B. Forma 
 
Wstawać wszyscy wstawać, 
dzionek się zaczyna. 
Słoneczko już świeci 
to dobra nowina. 
 
Gospodyni Magda 
z łóżka wyskakuje. 
Krząta się po domu, 
czasu nie marnuje. 
 
Już czekają kury, 
kaczki i perliczki. 
Kogut, kilka gęsi, 
indor i indyczki. 
 
Gospodyni w wiadrach, 
czystą wodę niesie. 
Ptactwu sypie karmę, 
głodne wszystkie przecież. 
  
Wypuszcza z obory 
krowę i barana, 
niech na łące trawę 
skubią już od ran 
 
Jak to gospodyni, 
dba o swą zagrodę, 
zawsze bardzo chętnie 
pokazać wam mogę. 
 



 
2. Rozmowa na temat treści wiersza: 
 
- Jak ma na imię gospodyni? 
 
- Co robi od rana gospodyni Magda? 
 
-Jakie zwierzęta zamieszkują zagrodę? 
 
-Które zwierzęta mają dwie, a które cztery nogi? Które mają rogi? 
3. Zabawa dydaktyczna „Czyje to domy?”  (Książka, strona 68-69) 
 
Dziecko nazywa pomieszczenia, w których żyją poszczególne zwierzęta 
wiejskie: stajnia, obora, chlewik, kurnik, buda. 
 
4. Zabawa z piosenką „Stary Donald farmę miał” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA 
 
1. Stary Donald farmę miał ija, ija o! 
A na tej farmie krowę miał ija, ija o! 
Krowa mu – mu – mu, mu, mu. 
2. Stary Donald farmę świnkę miał ija, ija o! Świnka chrum – chrum – chrum, 
chrum, chrum; 
krowa mu – mu – mu, mu, mu. 
3. Stary Donald farmę pieska miał, ija, ija o! Piesek hau – hau – hau, hau, hau; 
świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; krowa mu – mu – mu, mu, mu 
4. Stary Donald farmę kury miał, ija, ija o! Kury ko – ko – ko, ko, ko; … 
5. Stary Donald farmę   gąskę miał, ija, ija o! Gąska gę – gę – gę, gę, gę; … 
6. Stary Donald farmę  .kaczkę miał, ija, ija o! Kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, 
kwa; …. 
7. Stary Donald farmę   owce miał, ija, ija o! Owce be – be – be, be, be; … 
8. Stary Donald farmę  .kotka miał, ija, ija o! Kotek miau – miau – miau, miau, 
miau; 
owce be – be – be, be, be; kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, kwa; 
gąska gę – gę – gę, gę, gę; kury ko – ko – ko, ko, ko; 
piesek hau- hau- hau, hau, hau; świnka chrum – chrum – chrum, chrum, 
chrum; 
Krowa mu – mu – mu, mu, mu. 
9. Stary Donald farmę miał ija, ija o! Ija, ija o! 



 
 

II. Praca plastyczna – narysuj lub ulep z plasteliny zwierzątko z zagrody 
Magdy 

 
Powodzenia! 

 
 
 
 

17.04.2020 (piątek) 
 
Ranek: Zagadki słuchowe „Odgłosy zwierząt”  
 
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 

 
Po wysłuchaniu postaraj się zaprezentować ciałem wybrane zwierzę. 
 
 

Zajęcia główne: 
 

I. Zabawy przy piosence „Ko, ko, ko gdzie są moje dzieci” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1TIYHn-3-q0 

 

Tekst piosenki: 

Biega mama kwoka po podwórku całym 
pełna niepokoju o pociechy swe 
bo się gdzieś kurczęta nagle zapodziały 
byleby im złego nic nie stało się 

ko ko ko ko ko ko o gdzie są moje dzieci? 
ko ko ko ko ko ko czy ktoś widział je? 
ko ko ko ko ko ko jeśli je znajdziecie 
ko ko ko ko ko ko zawołajcie mnie 

biegnie do korytka bo tam są prosięta 
biegnie mama kwoka biegnie ile tchu 
może świnki wiedzą gdzie są jej kurczęta 
może je widziały dzisiaj właśnie tu 

ko ko ko…. 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE
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świnki nie widziały, zatem do psa burka 
biegnie mama kwoka biegnie ile tchu 
ze zmartwienia już jej posiwiały piórka 
o niedoli swojej zaraz powie psu 

ko ko ko… 

burek mamę kwokę do konika posłał 
biegnie mama kwoka biegnie ile tchu 
ale kary konik z pyskiem pełnym owsa 
mówi ze jej pociech dziś nie widział tu 

ko ko ko… 

biegnie na pastwisko tam się pasą krówki 
biegnie mama kwoka biegnie ile sił 
może gdy im powie że zniknęły kurki 
to pokażą kwoce gdzie ma szukać ich 

ko ko ko… 

na calutkie szczęście krówki zobaczyły 
jak maluchy same w stronę lasu szły 
kwoka je znalazła bardzo wystraszone 
bo o mały włos ich nie zjadł rudy lis 

ko ko ko ko ko ko tu są moje dzieci 
ko ko ko ko ko ko odnalazłam je 
ko ko ko ko ko ko więcej mi na pewno 
ko ko ko ko ko ko już nie zgubią się 

 
 
Po wysłuchaniu piosenki rozmawiamy na temat jej treści i spróbujcie wspólnie 
zaśpiewać refren  
 
a) Kto się zgubił w usłyszanej piosence? 
b) Kto szukał kurczątek? 
c) Jakie zwierzęta występowały w piosence? 
d) Czy mama kwoka znalazła swoje dzieci? 
  
 

II. Praca plastyczna – Wykonanie kurki techniką origami 
 
http://www.zabawydladzieci.com.pl/origami-kura-z-papieru/ 

 
 
 

http://www.zabawydladzieci.com.pl/origami-kura-z-papieru/


 
 


