
 

Witamy Was w piątek 15.05.2020r.  
 
 

Dziś jest Międzynarodowy Dzień Rodziny, więc na początek poprzytulajcie się do 
swoich rodziców, rodzeństwa, spróbujcie powiedzieć im parę miłych słów, np. za  
co ich kochacie. Myślimy, że będzie Wam wszystkim bardzo miło. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&list=PL3mV_PYeVGQ9Fm0PNvgNQEsXNWTvKGjVP
&index=24 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Teraz wracamy do naszego tematu Wiosna na wiejskim podwórku. 

Główną aktywnością podczas dzisiejszych zabaw jest aktywność plastyczna. 
Będziemy rozwijać naszą wyobraźnię i inwencję twórczą. 
 
Quiz wiedzy Zwierzęta na wiejskim podwórku. 

  

Potrzebne będą obrazki zwierząt żyjących na wsi i w zoo, obrazki uśmiechniętej buzi 
i smutnej buzi. 
  

Rodzic pokazuje obrazek zwierzęcia, dziecko podaje jego nazwę i odpowiada na 
pytanie: Czy to zwierzę żyje na wiejskim podwórku? Dzieci pokazują obrazek 

uśmiechniętej buzi, jeśli uważają, że tak, a smutnej buzi, jeśli uważają, że nie. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&list=PL3mV_PYeVGQ9Fm0PNvgNQEsXNWTvKGjVP&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&list=PL3mV_PYeVGQ9Fm0PNvgNQEsXNWTvKGjVP&index=24


 
 

 
 
 

Zabawa ruchowa przy piosence "Idą kaczuszki" 
https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44 

  
 
 Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej "Nauka pływania". 

  
Mały kaczorek Ptaś był najlepszym pływakiem na całym podwórku. Nawet kiedy spał, 

przez sen przebierał nóżkami jakby pływał w stawie. Nie musiał chodzić na basen ani 
brać lekcji pływania, bo gdy tylko wykluł się z jajka, od razu wskoczył do miski z wodą 

i zanurkował. Kaczorek myślał, że wszystkie zwierzęta są dobrymi pływakami: konie, 
psy, koty, krowy, świnie, króliki, a przede wszystkim kury. 
Pewnego dnia Ptaś ogłosił zawody pływackie w stawie nieopodal domu. Okazało się, 

że chętne do pływania były zwierzęta: pies Merduś, dwie kaczki bliźniaczki i żaba 
Kumcia. 

– Jak to? – zdziwił się kaczorek Ptaś. – A dlaczego nie przyszły świnki? 

https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44


– Świnki wolą kąpać swoje ryjki w korytku – wyjaśnił pies. 

– A konie i krowy? 
– One wolą brać prysznic na łące w czasie deszczu. 

– A króliki i koty? – dopytywał się Ptaś. 
– Uciekają na samą myśl o pływaniu w wodzie. 
 

 
– Całe szczęście, że jest chociaż kurczak – powiedział kaczorek, widząc stojącego 

nieopodal kurczaczka Pazurka. 
– Ale ja tylko przyszedłem popatrzeć… – szepnął kurczak. 
– Jak to? Nie chcesz zdobyć pierwszego miejsca w pływaniu? – zdziwił się Ptaś. 

– Chciałbym, ale… kurczaczki i kurki nie potrafią pływać. 
– Ja potrafię! – pisnęła żaba Kumcia, zakładając na głowę czepek kąpielowy. – 

Umiem pływać żabką, delfinem, kraulem i pieskiem – pochwaliła się. 
– Pieskiem to pływam ja! – oburzył się Merduś. 
Kaczorek Ptaś nie mógł uwierzyć, że kurczaki nie znają się na pływaniu. 

– Zaraz cię nauczę – powiedział i pokazał Pazurkowi, jak przebierać nóżkami i jak 
machać skrzydełkami. – A teraz wskakuj do stawu i pamiętaj, dziób unoś nad wodą!  

– Mama mi mówiła, żebym nigdy nie wchodził sam do wody – powiedział kurczaczek. 
– Eee tam, przecież nie jesteś tu sam, zobacz, ilu nas jest. 
– Ale ja się boję… 

– Nie bądź tchórzem. 
– Dajmy mu spokój – powiedział pies. – Ma prawo się bać. 

– Merduś ma rację – powiedziała żaba Kumcia. – Niech kurczak stoi i patrzy. 
– Wszystkie ptaki to superpływaki! – stwierdził rozgniewany kaczorek i chciał 
wepchnąć kurczaczka na siłę do wody. 

Na szczęście w pobliżu przechadzała się pani Gęś i w porę zauważyła 
niebezpieczeństwo. Osłoniła kurczaczka swoim białym skrzydłem i powiedziała: 

– Nie można nikogo do niczego zmuszać ani wpychać na siłę do wody. Pazurek 
mógłby się utopić! Rozumiesz, że to niebezpieczne? 
– Tak… 

– Czy ty, Ptasiu, umiesz latać tak wysoko jak orły? 
– Nie… 

– A gdyby orzeł chciał cię zepchnąć z wysokiej skały, żeby sprawdzić, czy umiesz 
latać, to jak byś się czuł? 
– Bałbym się. 

– No widzisz. Jedni potrafią świetnie pływać, inni latać, ale nikt nie umie wszystkiego. 
– Przepraszam – szepnął zawstydzony Ptaś. 

– Brawo. To jest właśnie to, czego warto nauczyć wszystkich: słowa przepraszam. 
 
 

 
 Rozmowa kierowana. 

  
Rodzic zadaje pytania: 

 Jakie zwierzę ogłosiło zawody pływackie? 

 Dlaczego nie wszystkie zwierzęta chciały brać w nich udział? 
 Kogo kaczorek Ptaś chciał nauczyć pływać? 

 Jak oceniacie zachowanie kaczorka? 
 Co powiedziała pani Gęś, osłaniając kurczaczka? 
 Co to znaczy, że nikt nie może nikogo do niczego zmuszać? 

  
 



Praca plastyczna "Zwierzęta z wiejskiego podwórka"- odbijanie pomalowanej 

farbą stopy na kolorowej kartce, dorysowywanie brakujących elementów. Życzymy 

miłych wrażeń podczas malowania stopy farbą.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Zabawa dydaktyczna – rozwiązujemy zagadki. 

  

 
Kolorowe ma piórka, 
woła: kukuryku 

i mieszka z kurami w kurniku. (kogut) 
  

 
 
 

Wieczorem odpoczywa w stajni, 
bo od wielu dni 

ciężko pracuje 
na swojej wsi. (koń) 

 

 
            Mieszka w chlewiku 

            i głośno kwiczy: kwiku, kwiku. (świnia) 
 
 

  
Znosi jajka 

i, choć nie szczerozłote, 
to właśnie do niej idziesz, 
gdy na jajecznicę masz ochotę. (kura)  

  
 

 
 



To od niej mamy mleko, 

i choć do pięknej jej daleko, 
to nie tylko liczne łaty to sprawiają, 

że gospodarze duży pożytek z niej mają. (krowa) 
 

 

 

 

Zapraszamy do wspólnego tańca: Kaczuszki 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 

 

 

 

 

 

 

 

Praca techniczna "Moje ulubione zwierzątko".  

Na początek wspólnie z rodzicami wykonajcie stożek z kolorowego papieru, który 

będzie głową waszego zwierzątka. Kolejny etap pracy to przyklejanie elementów 

przygotowanych przez rodzica. 

                     

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za wytrwałą pracę! 


