
 
 
 

Witajcie ! 

Jak Wam się podobały wierszyki o zwierzętach? Dziś 

poszerzymy naszą wiedzę o wsi i dowiemy się nowych 

rzeczy Wiem, że wiesz już bardzo dużo, ale może uda mi się 

Cię zaskoczyć Zapraszam Was do dalszej zabawy! 

 

ZAPRASZAM! 

16.04.2020 – Czwartek 

ROZWÓJ FIZYCZNY 

Wiem, że wielu z Was chodzi na basen i uczycie się pływać Na razie wyjście na 

basen jest niemożliwe, dlatego żeby nie zapomnieć kilku rzeczy i dbać o 

kondycję naszych rąk, zapraszam Was do ćwiczeń Dziś zadbamy o ręce z 

panem Wojtkiem  

https://www.youtube.com/watch?v=lmLF6o8cPH4&t=2s&fbclid=IwAR0rzgLp04qmmckOsCH

Vg3fthD9WuqcsXzjTcfhbnfc5j4n7zSaXulEpf6M 

 

 

 

 

 

 

ROZWÓJ POZNAWCZY 

 Po treningu, czas na sprawdzenie swojej pamięci 

https://view.genial.ly/5e95a496d82ffd0dbff5dbb4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lmLF6o8cPH4&t=2s&fbclid=IwAR0rzgLp04qmmckOsCHVg3fthD9WuqcsXzjTcfhbnfc5j4n7zSaXulEpf6M
https://www.youtube.com/watch?v=lmLF6o8cPH4&t=2s&fbclid=IwAR0rzgLp04qmmckOsCHVg3fthD9WuqcsXzjTcfhbnfc5j4n7zSaXulEpf6M
https://view.genial.ly/5e95a496d82ffd0dbff5dbb4


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zwierzęta mieszkające na wsi bardzo często stawały się bohaterami wierszy i 

bajek. Pamiętasz wiersz „Kwoka”? Na pewno słyszałeś go niejednokrotnie 

Mam dla Ciebie niespodziankę! Wiersz „Kwoka” w postaci mini bajeczki 

znajdziesz w materiałach które dla Ciebie przysłałam Kiedy już pooglądasz 

bajeczkę, spróbuj odpowiedzieć na pytania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posłuchaj piosenki „Podwórko pod chmurką”, którą Ci przysłałam. Jakie 

zwierzątka pojawiają się w tej piosence? 

 

 

 

 

- Jacy goście przyszli z wizytą do 

kwoki?                                                                                           

- Jak zachowywała się kwoka?                                                                                                             

- Co sądzisz o jej postępowaniu?                                                                                                        

- W jaki sposób powinno zmienić 

się zachowanie kwoki, żeby 

można było o niej powiedzieć, że 

jest naprawdę dobrze 

wychowana? 

 

 



 
 
 

„Podwórko pod chmurką” 

Za lasem pod "czwórką"  

jest wiejskie podwórko. 

Podwórko pod chmurką wśród drzew. 

Na pozór zwyczajne.  

Ma domek i stajnię, 

Ma kurnik, stodołę i chlew. 

 

Jest koza – mee, mee 

I baran – bee, bee 

Jest krowa – muu 

I świnka – chrum, chrum. 

Jest myszka – pi, pi 

Osiołek – ihuuu 

Jest kaczka – kwa, kwa 

I kotek – miau, miau 

Jest piesek osesek co skórę ma jak meszek 

I wcale nie szczeka lecz śpi, bez przerwy śpi 

Jest kurka – ko ko 

Co dzieci ma sto. 

Jest koń, nawet jeż 

Zamieszkał tu też. 

 

Gdy budzi się rano podwórko zaspane 

Gospodarz choć śpiący da jeść. 

Dla jednych jest ziarno 

Dla innych jest siano 

Jest mleko, ziemniaki są też. 

Je koza – mee, mee 

I baran – bee, bee 

Je krowa – muu 

I świnka – chrum, chrum. 

Je myszka – pi, pi 

Osiołek – ihuuu 

Je kaczka – kwa, kwa 

I kotek – miau, miau 

A piesek osesek co skórę ma jak meszek 

Też napił się mleka, a teraz smacznie śpi. 

Je kurka – ko ko 

Co dzieci ma sto 

Je koń oraz jeż 

Bo głodne są też. 

 

A kiedy słoneczko przykrywa się chmurką 

I oczy zamyka do snu. 

Zasypia znajome podwórko pod "czwórką" 

A księżyc kołysze do snu. 

Śpi koza – mee, mee 

I baran – bee, bee 

śpi krowa – muu 

I świnka – chrum, chrum. 

śpi myszka – pi, pi 

Osiołek – ihuu 

śpi kaczka – kwa, kwa 

I kotek – miau, miau 

A piesek osesek co skórę ma jak meszek 

Jak zwykle nie szczeka lecz smacznie sobie śpi 

śpi kurka – ko ko 

Co dzieci ma sto 

śpi koń i śpi jeż 

Bo śpiące są też. 

 

 

 



 
 
 

Jeśli lubisz stemplowanie, mam coś dla Ciebie! Możesz stemplować 

paluszkiem umoczonym w farbie, wyklejać plasteliną lub po prostu 

zamalowywać. A może wolisz układać? Np. ziarna grochu lub 

guziczki? Tak też można Miłej zabawy! (w materiałach dostępna wersja 

czarno-biała i kolorowa) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Do zobaczenia jutro!  

 

 

 

Pani Magda 
 

 


