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Czwartek 08.04.2021   

Temat dnia: Zwierzęta na wsi 

 Indyka gonił aż do obórki.  

Kiedy uciekły przed nim perliczki, 

 Uchyliły łapką obory drzwiczki.  

Krowa machnęła groźnie ogonem,  

Kiedy Bazyli spojrzał w jej stronę.  

Koń kopytami groźnie zastukał 

: – Czego tu maluch miauczący szuka? 

 Bazyli skoczył w kąt, ku drabinie 

, Na daszek wspiął się po szczeblach zwinnie, 

 Wprost na psią budę na dół zeskoczył 

 I spojrzał prosto w groźne psa oczy. 

 Ile sił w łapach Bazyli zmykał, 

 Wreszcie się schował w kącie chlewika.  

 

1. „Kot Bazyli” –posłuchaj fragmentu wiersza i odpowiedz na pytania  

 

Kot Bazyli (fragment) 

 Agnieszka Tyszka  

 

Małego kotka słońce zbudziło,  

Długo mu przedtem w pyszczek świeciło. 

 Kiedy zaspany otworzył oczy, 

 Prosto z koszyka ku oknu skoczył. 

 Świat cały mienił się kolorami,  

Szły przez podwórko kaczki parami, 

 Kogut na płocie czyścił swe piórka. 

 Już był Bazyli w środku podwórka.  

Przepędził kaczki, wystraszył kurki, 
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Miauknął na świnkę, która w chlewiku 

 Sąsiadek świnek miała bez liku. 

Dość miał Bazyli zabaw i psot, 

 Był przecież z niego malutki kot! 

 Napił się mleka ze swej miseczki  

I powędrował spotkać owieczki. (…)  

 

Kto jest bohaterem wiersza?  

Co robił kot Bazyli w wierszu? 

 Co zobaczył kot, gdy się obudził? 

 Jakie zwierzęta zobaczył kot na wiejskim podwórku? 

 Co zrobił kotek na końcu?  

 

 

2. Kilka zabaw artykulacyjnych – naśladujcie razem z rodzicami różne zwierzęta: 

Warto ćwiczyć przed lustrem! 

ŚWINKA - Zrób ryjek świnki, wysuwając zaokrąglone wargi do przodu tak, aby zęby były    

widoczne - jak przy wymawianiu u. 

KONIK - Jak konik na przejażdżce, stukaj językiem o podniebienie - kląskaj językiem. 

ŹREBAK – parskaj wargami jak mały źrebaczek na łące 

KROWA - Naśladuj przeżuwanie trawy przez krowę, mocno ruszaj brodą - ruchy okrężne żuchwą, 

wargi zamknięte. 

PIES - Jak groźny pies – unieś górna wargę tak, aby były widoczne twoje zęby i udawaj warczenie 

wrrrr, możesz szczerzyć zęby lub naśladować ziajanie 

KOTEK - Obliż wargi ruchem okrężnym, jak kotek po wypiciu smacznego mleka - wysuwanie języka 

nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki, 

KURA – powtarzaj ko-ko-ko-ko 
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3. Buzia rozruszana, pora na resztę ciała 😉 

Wykonując ćwiczenie licz na głos 😉 

Zrób: 

- 5 pajacyków 

- 7 przysiadów 

- 6 podskoków 

- klaśnij 2 razy przed sobą  - 3 razy za plecami 

- 3 obroty  

- 4 skłony        Świetnie pora na kolejne zadanie! 

 

 

4. Co to za zwierzęta? Których jest najwięcej? O ile?  Ile jest wszystkich zwierząt? 
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5. „Dwie czy cztery nogi?” – zabawa matematyczna. Zastanów się, policz i odpowiedz na 

pytania  (do pomocy w liczeniu możesz użyć np. kredek ;) 

- Ile nóg ma kura? 

- Ile nóg ma krowa? 

- Ile nóg ma owca? 

- Ile nóg ma gęś? 

- Ile nóg ma świnka? 

- Ile nóg ma koń? 

- Ile nóg mają razem owca i kura? 

- Ile nóg mają razem krowa i koń?   

 - A jak do krowy i konia dołączy kura –ile będzie nóg? 

 

6. „Kaczuszki” – zachęcam do zabawy  przy muzyce. 

Mini Disco - Kaczuszki - YouTube 

 

7. Czy wiesz jak nazywają się dzieci krowy?  

Gdzie mieszka świnka? 

 Obejrzyj uważnie filmik o Zwierzętach w gospodarstwie na wsi - 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U  

 

8. Moje ulubione wiejskie zwierzę” – praca plastyczna. 

Odrysuj swoją dłoń na czystej kartce, następnie obrazek spróbuj przerobić na jakieś zwierzę. Ciekawe 

jakie wybierzesz 😉   kilka inspiracji zwierzęta z dłoni - Bing images 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
https://www.bing.com/images/search?q=zwierz%c4%99ta+z+d%c5%82oni&qpvt=zwierz%c4%99ta+z+d%c5%82oni&form=IGRE&first=1&tsc=ImageBasicHover

