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1.Rozwiązywanie zagadek słuchowych i słownych nt. „Zwierzęta na wsi”. 

W dniu dzisiejszym skupimy się na odgadywaniu zagadek słownych jak i słuchowym. Po
odgadnięciu wszystkich zagadek zachęcam do wykonania kart pracy. Wysyłam poniżej.  

Zaczniemy od słownych:

ZAGADKI:

Zagadka o krowie
Duża i łaciata, na zielonej łące.
Mlekiem nam dziękuje, za trawę i słońce.

Zagadka o kurze
Chodzi po podwórku, o ziarenka prosi.
Siaduje na grzędzie, pyszne jajka znosi.

Zagadka o kogucie
Budzi się przed świtem, w przytulnym kurniku.
Potem budzi innych, swoim kukuryku!

Zagadka o świni
Mieszka w chlewiku tłuścioszka znana.
Przez ludzi na słoninkę i mięso chowana.

Zagadka o koniu
Lubi owies, lubi siano
w stajni rży i parska rano.

Zagadka o kaczce
Lubię pływać w stawie każdy z was mnie zna.
Wśród wrzasków domowych ptaków słychać moje: kwa, kwa.

Zagadka o kocie
Zagdaka to będzie nie długa,
wlazł sobie na płotek i mruga.

Zagadka o psie
Najwierniejszy to przyjaciel domu i człowieka,
dobrym ludziom chętnie służy na złych warczy, szczeka



Druga część zajęć polega na odsłuchaniu odgłosu zwierzęcia, zatrzymania i oczekiwania na 
odpowiedź dziecka. 

Posłuchajcie różnych odgłosów, jakie zwierzęta było słychać?                                                   
link do odgłosów zwierząt https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE

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








2. Nauka piosenki pt. „Wstawaj to już wiosna” z repertuaru Majki Jeżowskiej.

Zachęcam do przygotowania dla dzieci rysunków przedstawiających poszczególne słowa w
piosence. Znacznie ułatwi to zapamiętywanie tekstu. 

Link do utworu: https://www.youtube.com/watch?v=2wgSEPqkPAI

Tekst utworu:

„Wstawaj to już wiosna”

Wiosna (wiosna), hejże ho!

Wiosna się budzi, zima zasypia
Bo w domu czterech pór roku
Jedno jest łóżko, jedna poduszka
I jeden kubek do soku

Gdy wiosna rześka zerwie się z łóżka
I słońce wplecie we włosy
Zima swą głowę wtuli w poduszkę
I zamknie zmęczone oczy

Aaa... Wiosna (hej, hej), hejże ho!
Zielonym skrzydłem da ci w nos
Wiosna (hej, hej), hejże ho!
Zapuka w serce: Czy jest tam ktoś?

Obudzi kotki na gałązkach
Krokusy na tatrzańskich łąkach
Sasanka mała gdzieś spod Krosna
Usłyszy: Wstawaj, wstawaj, to już...

Wiosna (wiosna), hejże ho!
Wstawaj, wstawaj, to już wiosna!
Wiosna (wiosna), hejże ho!
Wstawaj, wstawaj, to już wiosna!

A zima będzie sobie już spała
Choć wokół będzie wiosennie
Bo z tego słowa zrozumie ona
Jedynie - senny, sennie

A wiosna w sercach ogień rozpali

https://www.youtube.com/watch?v=2wgSEPqkPAI


I skończy misję skrzydlatą
I wtedy do nas z długiej podróży
Powróci stęsknione lato

Aaa... Wiosna (hej, hej), hejże ho!
Zielonym skrzydłem da ci w nos
Wiosna (hej, hej), hejże ho!
Zapuka w serce: Czy jest tam ktoś?

Obudzi kotki na gałązkach
Krokusy na tatrzańskich łąkach
Sasanka mała gdzieś spod Krosna
Usłyszy: Wstawaj, wstawaj, wstawaj!

A wiosna (wiosna), hejże ho! (hej, hej)
Zielonym skrzydłem da ci w nos
Wiosna (wiosna), hejże ho!
Zapuka w serce: Czy jest tam ktoś?

Wiosna (wiosna), hejże ho!
Wstawaj, wstawaj, to już wiosna!
Wiosna (wiosna), hejże ho!
Wstawaj, wstawaj, to już wiosna!

Wiosna (wiosna), hejże ho!


