
ŚRODA 07.04.2021 

TEMAT: Uparty kogut. 

I. Słuchanie piosenki: Na podwórku. 

https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs 

Tekst piosenki: 

 

I. Na podwórku na wsi 

jest mieszkaoców tyle, 

że aż gospodyni 

trudno zliczyd ile. 

 

Ref.: Kury, gęsi i perliczki, 

i indyki, i indyczki. 

Jest tu kwoka z kurczętami, 

mama kaczka z kaczętami. 

Piękny kogut Kukuryk 

i kot Mruczek, 

i pies Bryś. 

Więc od rana słychad wszędzie: 

kukuryku, kwa, kwa, gę, gę, 

hau, hau, miau, miau, gul, gul, gul – 

podwórkowy chór. 

 

 Koo kasztanek w stajni, 

a w oborze krowa, 

tam w zagrodzie owce 

i brodata koza. 

 

Ref.: Kury, gęsi i perliczki… 

 

A tu są króliki: 

i duże, i małe, 

łaciate i szare, 

i czarne, i białe. 

 

Ref.: Kury, gęsi i perliczki… 

Rozmowa na temat piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs


 Gdzie mieszkają zwierzęta, o których jest mowa w piosence? 

  Jakie zwierzęta mieszkają w wiejskiej zagrodzie? 

 Rozmawia z dziedmi na temat wyglądu, zwyczajów i charakterystycznych głosów, 

które wydają wymienione w piosence zwierzęta. 

  Nauka refrenu piosenki na zasadzie echa muzycznego.  

  Próby nucenia melodii piosenki mormorando, wspólnie z Rodzicem. 

  Śpiewanie wybranych fragmentów.  

II. Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby ,,Uparty kogut”. 

Pomoc: Książka (s. 62–65) dla dziecka. 

Dzieci słuchają opowiadania, oglądają ilustracje: 

,,Rodzina Ady i Olka wybrała się do cioci na wieś. Wszyscy byli zachwyceni celem podroży. 
Tylko mama wydawała 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 
i 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, indyczki. Zgroza – ciągnął tata żartobliwym tonem. Samochód 
wjechał na podwórko. Ada i Olek pierwsi przywitali się z ciocią i wujkiem i natychmiast 
zaczęli się rozglądad za zwierzętami. – Lola ma szczeniaki! Mogę się z nimi pobawid? – spytał 
Olek  i już był przy kudłatej kundelce i czwórce jej szczeniąt. Ada nie mogła do niego 
dołączyd, ponieważ ma uczulenie na sierśd. 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: „dzieo dobry”, „witam paostwa”, „przybijemy 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 piora. 

– 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. Tymczasem tata z wujkiem założyli na głowy kapelusze z siatką na twarz i poszli 
zajrzed do uli w sadzie. 

Ada unikała pszczół od czasu, gdy minionego lata została użądlona w stopę. Wolała 
przechadzad się pośród żółtych kaczuszek, które nie żądlą i są mięciutkie. Nawet nie 
zauważyła upływu czasu. Zbliżała się właśnie pora dojenia krów, więc ciocia poszła 
przygotowad 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 dołączyd. Jednak żeby dotrzed do furtki prowadzącej do sadu, musiałaby przejśd obok 
kurnika. Co będzie, jeśli kogut ją zobaczy? Wolała tego uniknąd. Postanowiła przechytrzyd 
nieprzyjaznego ptaka i przedostad 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. 

 Rozmowa na temat opowiadania. 

 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 mama przechytrzyła koguta? 

 Czy jej się to naprawdę udało? 

 



 Dwiczenia z tekstem. 

Książka (s. 62–65) 

 

Dzieci czytają głośno teksty znajdujące się pod ilustracjami do opowiadania. (samodzielnie, 
lub z pomocą rodziców). 

Zadanie 5. 

III. Zabawa: Jakie jest zwierzę? 

Rodzic pyta: 

 Jaki (jaka) jest…? – podając nazwę zwierzęcia, a dzieci wymyślają określenia, mogą dołączyd 
ruch i pokazad zachowanie zwierzęcia np.: 

Jaka jest kura? (mała, głośna…) 

Jaki jest kogut? (szybki, głośny…) 



Jaka jest kaczka? (spokojna, powolna…) 

Jaka jest krowa? (duża, łagodna, spokojna…) 

Jaki jest koo? (duży, szybki, groźny… 

• Karty pracy, cz. 4, s. 4–5. 

Dziecko: 

 Nazywa przedstawione na obrazkach zwierzęta. 

 Odszukuje zwierzęta na dużych obrazkach. 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK 08.04.2021 

TEMAT: W kolorowej wiejskiej zagrodzie. 

I. Zwierzęta w zagrodzie. 

Oglądanie zdjęd i obrazków zwierząt z wiejskiego podwórka. 

  



 

  

  

 

 

 
Rozmowa na temat obrazków  i zdjęd. 

 Dziecko nazywa zwierzęta przedstawione na zdjęciach i obrazkach. 

 Dzieli ich nazwy na sylaby oraz na głoski (kro-wa; k-r-o-w-a).  



           Karty pracy, cz. 4, s. 6-7. 

Dziecko: 

 Kooczy rysowad kotka według wzoru. 

 Naśladuje głosy zwierząt. 

 Otacza pętlą wybrane zwierzęta. 

II. Praca plastyczna – Kurczaczek. 

 

Dziecko wycina z pomaraoczowej kartki dziób oraz nogi kurczaczka. Dzióbek jest w 

kształcie małego trójkąta. Nogi to dwa długie paseczki. 

Na białej kartce dziecko odbija widelec zamoczony w żółtej farbie tak aby powstało 

koło. Gdy farba wyschnie przykleja dziób oraz nogi kurczaka. Na koniec rysuje 

czarnym flamastrem oczy. 

 

 

 

 



 

 

 

III. Zabawy matematyczne – W wiejskiej zagrodzie. 

 

Rodzic czyta zadania tekstowe. Zadaniem dziecka jest wykorzystując kredki, ułożyd 

działania do wysłuchanego zadania i obliczyd je. 

 Na wiejskim podwórku znajdowało się pięd kur. Z kurnika wyszły jeszcze trzy kury. Ile 

kur było razem na podwórku?  5 + 3 = 8 

 Siedem koni jadło siano w stajni. Do stajni przyprowadzono jeszcze trzy konie. Ile koni 

było w stajni?  7 + 3 = 10 

 W oborze było sześd krów. Pięd krów wyszło na łąkę. Ile krów zostało w oborze?  6 – 5 

= 1 

 W zagrodzie znajdowało się dziesięd owiec. Na podwórko wyszły cztery owce. Ile 

owiec zostało w zagrodzie?  10 – 4 = 6 



 

 

 

Karty pracy: 

 

Dziecko:  

 Liczy elementy. 

 Koloruje pola z odpowiednią liczbą elementów. 

 

 

 

 

Piątek 09.04.2021 

Temat dnia: Co nam dają zwierzęta? 

Pomoce do przygotowania przez rodziców w domu: produkty pochodzenia zwierzęcego (mleko, ser, 

wełna, masło, jajka), zdjęcia zwierząt hodowlanych na wsi (kura, owca, krowa), zdjęcia produktów 

pochodzących od zwierząt (jajko, wełna, mleko), nagranie odgłosów zwierząt gospodarskich, kłębek 

wełny, butelka 0,5l, różowa bibuła, plastelina, klej, czarny marker, klej, nożyczki, biała kartka A4. 

 

1. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach hodowanych na wsi. 
Rodzic czyta dziecku zagadki o zwierzętach hodowanych na wsi: 



Na śniadanie owies je, czasem rżeniem wita cię. (koo) 

Ma ryjek różowy i małe kopytka. Wszystko ładnie zjada ze swego korytka. (świnia)  

Ptak domowy, jajka znosi i o ziarnka, gdacząc, prosi. (kura)  

Je trawę na łące, czasem łaty ma. A gdy rolnik ją wydoi, to mu mleko da. (krowa) 

Kiedy idzie polną ścieżką, kwacze głośno: kwa, kwa, kwa. (kaczka) 

2. Zabawa badawcza – Co nam dają zwierzęta? 
Rodzic przygotowuje tacę z wybranymi produktami pochodzącymi od zwierząt. Dziecko dotyka 

produktów (wełna, skóra, jajka) oraz próbuje i określa ich smak (ser, mleko). Rodzic zwraca dziecku 

uwagę na to, że zwierzęta są dla ludzi źródłem pokarmu, którego nie powinno się marnowad. Wyjaśnia 

dziecku, że dzięki hodowaniu zwierząt człowiek pozyskuje surowce do wytwarzania ubrao i butów.  

Rodzic zadaje dziecku pytanie: Co można zrobid z mleka? 

Dziecko podaje swoje propozycje. Rodzic omawia z dzieckiem wykorzystanie kolejnych produktów 

(wełny, jaj i piór). 

 

Zabawa dydaktyczna – Znajdź i dopasuj. 

Rodzic pokazuje dziecku ilustracje zwierząt hodowanych na wsi (kura, owca, krowa), a następnie prosi 

dziecko, by znalazło ilustracje z produktami, które otrzymujemy od tych zwierząt (kura-jajka, owca- 

wełna, krowa-mleko). Rodzic układa ilustracje zwierząt i produktów obrazkami do dołu. Dziecko losuje 

dwie z nich, gdy znajdzie parę (zwierzę i pochodzący od niego produkt) odkłada je na bok. Jeżeli 

odsłoni ilustracje, które nie tworzą pary, kładzie je z powrotem na dywanie, obrazkiem do dołu. 

 
 



 



 
 

3. Słuchanie odgłosów wiejskich zwierząt − Głosy z wiejskiego podwórka. 
Rodzic odtwarza dziecku nagrania odgłosów wiejskich zwierząt. Dziecko odgaduje, do jakiego 

zwierzęcia należy usłyszany dźwięk, naśladuje te odgłosy, a następnie sposób poruszania się tych 

zwierząt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 

 

5. Zabawa ruchowa – Po nitce do kłębka. 
Rodzic zawiązuje dowolny przedmiot na koocu wełnianej nitki i ukrywa go w pokoju dziecka. Następnie 

rozwija wełniany kłębek na podłodze i tworzy ścieżkę. Zadaniem dziecka jest poruszanie się po 

przygotowanej ścieżce. Zabawa kooczy się w chwili znalezienia przedmiotu. Zabawę można dowolnie 

modyfikowad i tworzyd nowe ścieżki. 

6. Praca plastyczna – Świnka skarbonka z plastikowej butelki. 
Rodzic nacina plastikową butelkę na grzbiecie w taki sposób, aby powstał otwór do wrzucania monet. 

Dziecko okleja butelkę różową bibułą i wykleja z plasteliny oczy. Na białej kartce rysuje uszy i nogi. 

Wycina elementy i przykleja je do butelki. Świnka gotowa!  

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE


  

 


