
Środa 24.04 klasy 0 

,,Na podwórku” 

1.Kochane dzieci, spróbujemy pobawić się w teatr. Zapoznajcie się                       

z kilkoma przysłowiami, których bohaterami są zwierzęta. Spróbujcie je 

przedstawić w formie pantomimy, czyli pomyślcie że jesteście aktorami                     

i musicie tak odegrać scenkę, aby rodzice mogli odgadnąć które przysłowie 

ilustrujecie. Możecie to zrobić za pomocą ruchu, gestu, możecie użyć różnych 

rekwizytów- wiem, że macie zawsze mnóstwo pomysłów.   

 Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała. 

 Koń ma cztery nogi a i tak się potyka.  

 Pasuje jak wół do karety. 

 Nie kupuj kota w worku. 

2. A teraz otwórzcie karty pracy Nowe Przygody Olka i Ady cz.4 str.9. 

Obejrzyjcie uważnie obrazki i spróbujcie odszukać ślady zwierząt, połączcie 

zwierzęta z ich śladami. Przeczytajcie sami lub z pomocą rodzica nazwy 

zwierząt, a następnie naklejcie ich zdjęcia w odpowiednich miejscach. 

3. Posłuchajcie  zagadek, spróbujcie je rozwiązać: 

Zakręcony ogonek,                                         Lubię głośno gdakać 

Śmieszny ryjek ma                                          kiedy zniosę jajko.                

,,Chrum, chrum- głośno woła-                      Każdy wie, że jestem stałą 

Kto jedzenie da? (świnka)                              Kurnika mieszkanką. (kura)  

 

Na przykład łaciate,                                        Nie pieje, nie gdacze 

W oborze mieszkają.                                      Tylko głośno kwacze. 

Pasą się na łąkach                                           Po stawie pływa.         

Zdrowe mleko dają. (krowy)                         Jak się nazywa? (kaczka)    

 



Grzebień ma na głowie 

Swoim głośnym pianiem 

wszystkich wczesnym rankiem 

budzi na śniadanie. (kogut) 

                                                                                                                                           

4.  Teraz posłuchajcie piosenki ,,Gdacze kura: ko, ko, ko”,  spróbujcie się jej 

nauczyć.  

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

 

5. Czas na zajęcia plastyczne.  

To są zwierzątka wykonane z talerzyków jednorazowych. Jeśli nie masz w domu 

talerzyków, wystarczy biała kartka z której wytniesz koło, pozostałe elementy 

możesz dorysować lub wyciąć. Możesz pokolorować swoją pracę  kredkami, 

flamastrami lub jeśli masz w domu-  farbami. 

 

 

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


1.Wyjmij z wyprawki kolorowankę wodną ,,Kura i kurczęta”, weź 

pędzelek i kubek z wodą i wykonaj pracę.   

2.Wykonaj kartę pracy Nowe przygody Olka i Ady- Przygotowanie do 

pisania, czytania i liczenia s.69 . Narysuj drogę kury do kurcząt.  


