
Podziel   wyrazy na głoski. Pokoloruj na niebiesko okienka z  głoską  ż.  

Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy  słuch fonematyczny.  

 

                               

    

   

                                                                                                     

     

    

                                 

     

 

Opracowała: Kinga Mateja 

 

Opracowała: Agnieszka Respondek 

W tym tygodniu swoją uwagę skupimy wokół zwierząt wiejskich.  

    

    

   



Pierwsze zadanie polega na przyporządkowaniu zwierząt do odpowiedniego miejsca zamieszkania.  

https://wordwall.net/play/1432/465/901 

Kolejne zadanie, będzie związane z wierszem „Kwoka” Jana Brzechwy. Drogi Rodzicu przeczytaj 

poniższy wiersz dziecku.   

Proszę pana, pewna kwoka 

Traktowała świat z wysoka 

I mówiła z przekonaniem: 

"Grunt to dobre wychowanie!" 

Zaprosiła raz więc gości, 

By nauczyć ich grzeczności. 

Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym 

W progu garnek stłukł kopytem. 

Kwoka wielki krzyk podniosła: 

"Widział kto takiego osła?!" 

Przyszła krowa. Tuż za progiem 

Zbiła szybę lewym rogiem. 

Kwoka gniewna i surowa 

Zawołała: "A to krowa!" 

Przyszła świnia prosto z błota. 

Kwoka złości się i miota: 

"Co też pani tu wyczynia? 

Tak nabłocić! A to świnia!" 

Przyszedł baran. Chciał na grzędzie 

Siąść cichutko w drugim rzędzie, 

Grzęda pękła. Kwoka wściekła 

Coś o łbie baranim rzekła 

I dodała: "Próżne słowa, 

Takich nikt już nie wychowa, 

Trudno... Wszyscy się wynoście!" 

No i poszli sobie goście. 

Czy ta kwoka, proszę pana, 

Była dobrze wychowana?  

Pytania do wiersza: 
 Co to znaczy dobre wychowanie? 

 Czy kwoka była dobrze wychowana? 

A teraz mała zagadka w formie labiryntu ( związana z wierszem)    

https://wordwall.net/play/1432/929/276 
Drodzy Rodzice, w tych zadania rozwijamy logiczne myślenie, zapamiętywanie i 

odtwarzanie informacji z pamięci.   

 
 

 

 

https://wordwall.net/play/1432/465/901
https://wordwall.net/play/1432/929/276


Na dobry początek dnia zapraszam Was do obejrzenia edukacyjnego filmu pt. „Wiejskie zwierzęta     

i ich odgłosy”.  Filmik znajdziecie pod tym linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw&feature=emb_title   

Możecie też pobawić się z rodzicami w naśladowanie zwierzątek. Zachęcam do zabawy w zgadywanie 

„Kamyczek”. Rodzice siedzą w kole; w środku koła znajduje się jedno dziecko, które jest 

„kamyczkiem”. Rodzice mówią wierszyk: „Leży sobie kamyk na środku podwórka, zaś w kamieniu 

dziurka, zaś w tej dziurce co?”. Dziecko będące w środku naśladuje jakieś zwierzątko. Kto jako 

pierwszy je odgadnie wchodzi do środka. Życzę wesołej zabawy. 
 

Drogi Przedszkolaku z pewnością wiesz już dużo o zwierzętach. A czy wiesz, czym różnią się 

zwierzęta domowe od dzikich i gospodarskich. Spróbuj razem z rodzicami przeczytać opisy w 

ramkach i  połączyć je ze zwierzętami na ilustracji. Czerwoną linią z dzikimi, zieloną z gospodarskimi 

a niebieską z domowymi.  

Drogi Rodzicu w tym zadaniu dziecko wzbogaca swoją wiedzę na temat zwierząt gospodarskich, 

domowych i dzikich. Ćwiczy spostrzegawczość i logiczne myślenie. 

Opracowała: Patrycja Rutkowska 

ŚWINIA KOŃ OWCA 

KOT SARNA KROWA 

DZIK KURA PIES 
 

                                              

 

 

                     

                            

                                                                                                               

                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw&feature=emb_title


 

Źródło:  

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/11/połącz-w-pary-wiejskie-zwierzęta.jpg 
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