
 

Sówki 

14.04.2020 - 17.04.2020 

 

DODATKOWE LINKI: 

 

1. Rymowanki https://learningapps.org/watch?v=pejfwwgi220 

2. Farma - czytanie https://learningapps.org/watch?v=pjk3od0p320 

3. Dodawanie i odejmowanie https://learningapps.org/watch?v=p6k4uqjdn20 

 

 

Przesyłam propozycję dodatkowych ćwiczeń/aktywności według tematu tygodniowego.  

 

TEMAT TYGODNIOWY: „Wiosna na wsi” 

 

Dzień 1. karty pracy część 4, s. 3,4,5 

   karty pracy litery i liczby str. 64-67 + czytanka w dodatkowym załączniku 

• Odkrywanie litery „ż”, „Ż”: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów                            

i modeli słów np. żubry, Żaneta. Pisanie poznanej litery po śladzie (możliwość wydrukowania wzoru 

poniżej). 

• Dziecko dzieli słowo żubry, Żaneta na sylaby i na głoski. Liczy ile w danym słowie jest sylab a ile 

głosek. Następnie dziecko wymienia inne słowa, w których głoskę „ż”  słychać na początku (żaba, 

żurek),  w środku (leżak, jeżyny). Należy zwrócić uwagę, że głoska „ż” na końcu słowa jest często 

słyszana jako głoska „sz”, np. garaż. 

https://learningapps.org/watch?v=pejfwwgi220
https://learningapps.org/watch?v=pjk3od0p320
https://learningapps.org/watch?v=p6k4uqjdn20


 

• Słuchanie odgłosów zwierząt żyjących na wsi - https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30


Dzień 2. karty pracy część 4, s. 6, 7, 8 

 

• Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej- Zaremby „Uparty kogut”  

 

– Rodzina Ady i Olka wybrała się do cioci na wieś. Wszyscy byli zachwyceni celem podróży. Tylko 

mama wydała się trochę zakłopotana i lekko zaniepokojona.  

– Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam na wsi. Chyba bardzo dawno temu. Czy będą tam wszystkie 

wiejskie zwierzęta? – wypytywała tatę. 

– Oczywiście, jak to w gospodarstwie. Będą krowy i cielęta. Świnie i prosięta. A zamiast koni, 

źrebiąt – dwa traktory. Traktorów chyba się nie obawiasz? – spytał żartem tata. 

Mama tylko się uśmiechnęła. – Oczywiście. Nawet rogaty baran mnie nie wystraszy. Jestem 

supermamą. 

– Będą też kury, gęsi, kaczki, indyki. Zgroza – ciągnął tata żartobliwym tonem. 

Samochód wjechał na podwórko. Ada i Olek pierwsi przywitali się z ciocią i wujkiem i natychmiast 

zaczęli się rozglądać za zwierzętami.  

– Lola ma szczeniaki! Mogę się z nimi pobawić? – spytał Olek i już był przy kudłatej kundelce i 

czwórce jej szczeniąt. Ada nie mogła do niego dołączyć, ponieważ ma uczulenie na sierść. Wybrała 

się więc na spacer po podwórku.  

– Ko, ko, gę, gę, kwa, kwa – witały ją kury i kurczęta, gęsi i gąsięta, kaczki i kaczęta. Ada z powagą 

odpowiadała im: ,,Dzień dobry”, ,,Witam Państwa”, ,,Przybijamy piątkę”?  

– Ojej, jaka piękna kózka! – Ada usłyszała zachwycony głos mamy. 

– To koźlątko. Ma zaledwie kilka dni – powiedział wujek. 

– Prześliczny maluszek – stwierdziła z podziwem mama. 

Koźlątko nie poświęciło mamie uwagi, za to kury podniosły wielki krzyk na jej widok. Obgdakały ją 

z każdej strony… i sobie poszły. Został jedynie kogut. Wbił wzrok w barwną sukienkę mamy w duże 

czerwone koła i patrzył jak zauroczony. 

– Lubi czerwony kolor – stwierdziła z zadowoleniem mama. 

– Hm, obawiam się, że wręcz przeciwnie – powiedział tata. 

Kogut nastroszył pióra i nieprzyjaźnie zatrzepotał skrzydłami.  

– Nie przepada za czerwonym. Kiedyś wskoczył mi na głowę, bo byłam w czerwonym kapeluszu – 

powiedziała ciocia. – Ale to zdarzyło się tylko raz. – dodała uspokajająco.  

Po chwili wszyscy z wyjątkiem mamy zapomnieli o kogucie. Uparte ptaszysko nie odstępowało jej 

na krok. 

– Idź sobie – odpędzała go, jednak kolor czerwony na sukience przyciągał uparciucha jak magnes. 

– Nie bój się mamo – Ada dodała mamie otuchy. 

– Dam sobie radę. – mama bohatersko przeszła między kaczkami, kurami, minęła nawet gąsiora. Ale 

gdy spojrzała za siebie, ponownie ogarnął ją niepokój. Kogut wciąż był tuż – tuż. I wojowniczo 

stroszył pióra. 

– Bywa uparty jak oślątko – westchnęła ciocia. – Wracaj do kurnika, uparciuchu.  

– No właśnie! – powiedziała stanowczo mama. 

Obie, mama i ciocia, weszły do domu. Niezadowolony kogut grzebnął pazurem i wrócił do kurnika. 

Tym czasem tata z wujkiem założyli na głowy kapelusze z siatką na twarz i poszli zajrzeć do uli w 

sadzie. 

Ada unikała pszczół od czasu, gdy minionego lata została użądlona w stopę. Wolała przechadzać się 

pośród żółtych kaczuszek, które nie żądlą i są mięciutkie. Nawet nie zauważyła upływu czasu. 

Zbliżała się właśnie pora dojenia krów, więc ciocia poszła przygotować dojarki. Olek wciąż bawił się 

ze szczeniętami, a tata i wujek zapomnieli                   o wszystkim, tak bardzo zajęli się 

sprawdzaniem pszczelich uli. Znudzona mama postanowiła do nich dołączyć. Jednak żeby dotrzeć do 



furtki prowadzącej do sadu, musiałaby przejść obok kurnika. Co będzie jeśli kogut ją zobaczy? 

Wolała tego uniknąć. Postanowiła przechytrzyć nieprzyjaznego ptaka i przedostać się do sadu przez 

płot. 

Jakież było zdziwienie Ady, gdy zobaczyła mamę wspinającą się na ogrodzenie. Pokonanie płotu, 

kiedy ma się na sobie odświętną sukienkę, nie jest łatwe, jednak mamie się to udało. Co prawda                  

w rajstopach poleciało oczko, a sukienkę lekko rozdarła, ale kto by się tym przejmował.  

– Oczko ci ucieka, łap je! – zażartował tata na widok żony. 

– To nic takiego. Wykiwałam koguta – powiedziała szeptem, zadowolona z siebie mama. Chwilę 

później Ada zobaczyła koguta, który bez trudu przefrunął nad płotem i wylądował w sadzie. 

 

Odpowiedz na pytania: 

 

– Czy mama Olka i Ady była wcześniej na wsi? 

– Z kim bawił się Olek? 

– Co robiła Ada? 

– Jaki ptak zainteresował się mamą? Dlaczego? 

– Czym zajęli się tata z wujkiem? 

– Jak przechytrzyła koguta? Czy jej się to naprawdę udało? 

 

• Zastanów się, jakie zwierzątka można spotkać na wsi. Jeśli nie potrafisz samodzielnie napisać to 

poproś o pomoc rodziców bądź starsze rodzeństwo i  spisz je wszystkie na kartce, a następnie 

spróbuj dodać nazwę zwierzątka, którego nie wymieniłeś.  

• Czy w Twoim domku masz książeczki o wiejskich zwierzętach? Jeśli tak – poszukaj ich                       

i obejrzyj/poczytaj razem z rodzicem.  

• Odrysuj swoją rękę na kartce. Następnie spróbuj dorysować takie elementy, aby powstał rysunek 

wybranego wiejskiego zwierzątka.  

przykłady: 

https://www.google.pl/search?q=farm+animal+hand+prints&tbm=isch&ved=2ahUKEwiU0p38k8Do

AhWxyMQBHdabCL4Q2-

cCegQIABAA&oq=farm+animal+hand+prints&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQE1CxUFi2X2CFY

WgAcAB4AIABkgGIAd4FkgEDNC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=yN

OAXpTOA7GRk74P1rei8As&bih=610&biw=1280&fbclid=IwAR3Gsri1CrxclH6lE5RJ4c65AIeXed

MDkiN9vpx2z9e6LzFrgZ_WnxM05l8 

 

 

• Pobaw się do słów piosenki: „Jak chodzą zwierzątka” https://www.youtube.com/watch?v=Ma-2i7U-

t5w&list=OLAK5uy_kjK904l2tlnNGbSWylTCAMl4fUv0-hsUU&index=1 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/search?q=farm+animal+hand+prints&tbm=isch&ved=2ahUKEwiU0p38k8DoAhWxyMQBHdabCL4Q2-cCegQIABAA&oq=farm+animal+hand+prints&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQE1CxUFi2X2CFYWgAcAB4AIABkgGIAd4FkgEDNC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=yNOAXpTOA7GRk74P1rei8As&bih=610&biw=1280&fbclid=IwAR3Gsri1CrxclH6lE5RJ4c65AIeXedMDkiN9vpx2z9e6LzFrgZ_WnxM05l8
https://www.google.pl/search?q=farm+animal+hand+prints&tbm=isch&ved=2ahUKEwiU0p38k8DoAhWxyMQBHdabCL4Q2-cCegQIABAA&oq=farm+animal+hand+prints&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQE1CxUFi2X2CFYWgAcAB4AIABkgGIAd4FkgEDNC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=yNOAXpTOA7GRk74P1rei8As&bih=610&biw=1280&fbclid=IwAR3Gsri1CrxclH6lE5RJ4c65AIeXedMDkiN9vpx2z9e6LzFrgZ_WnxM05l8
https://www.google.pl/search?q=farm+animal+hand+prints&tbm=isch&ved=2ahUKEwiU0p38k8DoAhWxyMQBHdabCL4Q2-cCegQIABAA&oq=farm+animal+hand+prints&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQE1CxUFi2X2CFYWgAcAB4AIABkgGIAd4FkgEDNC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=yNOAXpTOA7GRk74P1rei8As&bih=610&biw=1280&fbclid=IwAR3Gsri1CrxclH6lE5RJ4c65AIeXedMDkiN9vpx2z9e6LzFrgZ_WnxM05l8
https://www.google.pl/search?q=farm+animal+hand+prints&tbm=isch&ved=2ahUKEwiU0p38k8DoAhWxyMQBHdabCL4Q2-cCegQIABAA&oq=farm+animal+hand+prints&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQE1CxUFi2X2CFYWgAcAB4AIABkgGIAd4FkgEDNC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=yNOAXpTOA7GRk74P1rei8As&bih=610&biw=1280&fbclid=IwAR3Gsri1CrxclH6lE5RJ4c65AIeXedMDkiN9vpx2z9e6LzFrgZ_WnxM05l8
https://www.google.pl/search?q=farm+animal+hand+prints&tbm=isch&ved=2ahUKEwiU0p38k8DoAhWxyMQBHdabCL4Q2-cCegQIABAA&oq=farm+animal+hand+prints&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQE1CxUFi2X2CFYWgAcAB4AIABkgGIAd4FkgEDNC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=yNOAXpTOA7GRk74P1rei8As&bih=610&biw=1280&fbclid=IwAR3Gsri1CrxclH6lE5RJ4c65AIeXedMDkiN9vpx2z9e6LzFrgZ_WnxM05l8
https://www.google.pl/search?q=farm+animal+hand+prints&tbm=isch&ved=2ahUKEwiU0p38k8DoAhWxyMQBHdabCL4Q2-cCegQIABAA&oq=farm+animal+hand+prints&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQE1CxUFi2X2CFYWgAcAB4AIABkgGIAd4FkgEDNC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=yNOAXpTOA7GRk74P1rei8As&bih=610&biw=1280&fbclid=IwAR3Gsri1CrxclH6lE5RJ4c65AIeXedMDkiN9vpx2z9e6LzFrgZ_WnxM05l8
https://www.youtube.com/watch?v=Ma-2i7U-t5w&list=OLAK5uy_kjK904l2tlnNGbSWylTCAMl4fUv0-hsUU&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Ma-2i7U-t5w&list=OLAK5uy_kjK904l2tlnNGbSWylTCAMl4fUv0-hsUU&index=1


Dzień 3. karty pracy część 4, s. 9, 

    karty pracy litery i liczby s. 68, 69 

 

 

• Zagadki słowne o zwierzętach: 

•  

1. Lubi głośno gdakać, kiedy zniesie jajko. Każdy wie, że jest stałą kurnika mieszkanką (kura). 

2. Zakręcony ogonek, śmieszny ryjek ma, chrum, chrum głośno woła – kto jedzenie da? (świnia). 

3. Na przykład łaciate, w oborze mieszkają. Pasą się na łąkach, zdrowe mleko dają (krowy). 

4. Nie pieje nie gdacze, tylko głośno kwacze. Po stawie pływa. Jak się nazywa? (kaczka). 

5. Grzebień ma na głowie, swoim głośnym pianiem, wszystkich wczesnym rankiem budzi na 

śniadanie (kogut). 

6. Poduszka ma cztery rogi, a ona tylko dwa. Krowa nie ma brody, a ona ją ma. Sierść białą ma jak 

brzoza, wiesz już przecież. To jest .... (koza) 

 

• Zapoznanie i wytłumaczenie znanych przysłów: 

1. Gdyby kózka nie skakała ,toby nóżki nie złamała. 

2. Zapomniał wół, jak cielęciem był. 

3. Pasuje jak wół do karety. 

4. Nie kupuj kota w worku. 

 

• Gdzie kto mieszka ? – próba nazywania domów zwierząt przez dzieci 

 

1.Kury, kogut – kurnik 

2.Świnia – chlew 



3.Koń – stajnia 

4.Krowa – obora 

5. Pies – buda 

• Krótki filmik na temat domów zwierząt - https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA 

 

• Budujemy domki dla zwierząt – zabawa konstrukcyjna. Dziecko wybiera sobie dowolną 

figurkę zwierzątka lub rysuje zwierzę.  Za pomocą patyczków/ liczmanów/ klocków próbuje 

skonstruować dom dla wybranego wiejskiego zwierzątka. 

 

• Co nam dają zwierzęta? 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA


• Wykonaj ćwiczenie: 

 

 

 

 



• Sylaby na opak"- zabawa słowna. Analiza i synteza wyrazu. 

 

Rodzic podaję wyraz związany z omawianą tematyką sylabizując go od tyłu. 

Zadaniem dziecka jest odgadnąć, o jakie słowo chodzi. 

 

wa- kro ( krowa), nia- świ (świnia), ra-ku ( kura), czę-kur (kurczę), bię- źre ( źrebię), 

lę- cie (cielę), nik- kur (kurnik), nia- staj (stajnia), to- bło (błoto), ko- mle (mleko), ko- 

jaj (jajko), no- sia (siano).... 

 

• Zabawa dydaktyczna „Mamy i ich dzieci” – łączenie w pary zwierząt z wiejskiego 

podwórka tj. dorosłe i ich dzieci; prawidłowe nazywanie zwierząt i ich młodych: 

- Kura + kurczątko; 

- Krowa + cielątko; 

- Klacz + źrebiątko; 

- Kaczka + kaczątko; 

- Owca + jagniątko 

- Koza + koźlątko. 

 

 

Dzień 4 . karty pracy część 4 , s. 10,11 

 

• Rozmowa na temat wiosennych prac na wsi.  

POLE – na polach rozpoczęły się prace orka, bronowanie kultywatorami gleby oraz jej wałowanie,                       

a następnie siew i sadzenie roślin. 

Pytania dla dzieci: 

- Dawniej nie było traktorów, co wykorzystywano do prac polowych? 

- Co robią ludzie w ogródkach? Co jest im potrzebne do pracy? 

SAD – W sadzie wiosną (najczęściej w marcu) właściciele przycinają gałęzie drzew i krzewów, opryskują 

drzewa, bielą wapnem ich pnie. 

Pytania dla dzieci? 

- Jak myślisz po co są wykonywane takie prace? 

ZWIERZĘTA WIEJSKIE/HODOWLANE –  rolnicy przez cały rok muszą dbać o zwierzęta. Np. krowy muszą 

być dojone kilka razy dziennie.  

Pytania dla dzieci? 

- Czy praca rolnika jest łatwa? 

- Jak myślisz co w pracy rolnika jest najtrudniejsze? 

 



• Narzędzia ogrodnicze: 

 



Wykonaj ćwiczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


