
 

 
 
 
 

Dzień dobry Kochani! 

 

1. Dzisiaj zaczynamy od zagadek. Rodzicu przeczytaj zagadkę, a Ty Gwiazdeczko 

uważnie słuchaj i spróbuj odgadnąć,  co to za zwierzątko. 

Zaczynamy.

Tak cichutko chodzi, 

że nikt go nie słyszy 

więc dlatego bardzo 

boją się go myszy.  ( kot) 

 

W kurniku mieszka, 

 śpi sobie na grzędzie,  

gdy ko, ko ,ko zawoła, 

 zaraz jajko będzie ( kura) 

 

Siedzi na płocie ,  

dumnie się pręży, 

 słychać jego kukuryku  

w calutkim kurniku? ( kogut) 

 

Na wyścigach galopuje,  

pole orze lub bronuje. 

 Sianko jada, lubi owies. 

 A co jeszcze ? Ty dopowiesz. 

 ( koń ) 

 

Krzywo chodzi nieboraczka, 

Lubi pływać,  zwie się …. 

.( kaczka) 
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Jestem duża w łaty,  

i dwa rogi mam, 

 sianem mnie nakarmisz,  

to ci mleko dam ( krowa) 

 

Mieszka w chlewiku,  

tłuścioszka znana,  

przez ludzi na słoninkę 

 i mięso chowana? ( świnka) 

 

Biegam z dziećmi,  

głośno szczekam  

i pilnuję domu,  

żeby tam ktoś oby 

 nie wszedł po kryjomu? ( pies ) 

 

Jak się nazywają  

 kto z was pamięta, 

 kuliste, złociste 

 od kwoki pisklęta? ( kurczęta) 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 
 
 

2. Pięknie Wam poszło rozwiązywanie zagadek,  więc w nagrodę proszę nazwijcie 

zwierzęta, które widzicie poniżej, a następnie wspólnie z rodzicami zachęcam Was do 

ulepienia z masy solnej wybranych zwierzątek. Przepis na masę solną poniżej. 

Pamiętajcie o dokładnym umyciu rąk po zakończonej pracy. Przyjemnej zabawy. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Przepis na masę solną: 

 

• 2 szklanki mąki pszennej (jedną szklankę można zamienić na mąkę ziemniaczaną, wtedy 

masa jest delikatniejsza) 

 • 1 szklanka soli  

• 1 szklanka letniej wody (można dodać do niej barwnik np. nietoksyczną farbkę.  

 • 2 łyżki oleju (można, ale nie jest to konieczne ) 

 

3. Teraz przypomnimy sobie, jak wyglądają cyfry i policzymy zwierzątka. Policz i 

wskaż prawidłową cyfrę. 
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4. Ćwiczymy spostrzegawczość wzrokową i prawidłowy chwyt narzędzia 

pisarskiego. Połącz zwierzątko z jego cieniem. 

 



 

 
 
 
 

5.Połącz mamę z jej dziećmi. Rodzicu wytnij obrazki. 
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6. Gramy w domino. Rodzicu wytnij obrazki. 

 

 

7. Zachęcam do utrwalania tematyki zwierząt z zagrody wiejskiej poprzez obejrzenie 

poniższych filmików. Życzę Wam i Waszym Rodzinom przyjemnego weekendu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vgYIAjacUW4   odgłosy zwierząt wiejskich 

https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU  odgłosy zwierząt wiejskich  i zwierząt 

egzotycznych 

https://www.youtube.com/watch?v=vQbS0Dm0CjA   

 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA  piesek szuka mieszkania – dziecko 

poznaje nazwy tj. : stajnia, kurnik, zagroda ,obora… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=derzbdi0dMA   s Dopasowywanie kształtów zwierząt na 

drewnianej przyczepie. Traktor dla dzieci jedzie po przyczepę ze zwierzętami na wsi. 

Zwierzęta wyskakują a dzieci zgadują, gdzie należy dopasować konkretne zwierzę. Dziecko 

pozna kształt i nazwy zwierząt na wsi po polsku i po angielsku. 
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