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Wtorek 06.04.2021 

Temat dnia: Wiosną na wsi 

 
 

1. „Co słychać na wsi” – posłuchaj wiersza i odpowiedz na pytania. 

 

Co słychać na wsi 

Wanda Chotomska 
 

Co słychać? – Zależy – gdzie. 

Na łące słychać: – Kle-Kle! 

Na stawie: – Kwa-kwa! 

Na polu: – Kraaa! 

Przed kurnikiem: – Kukuryku! 

Ko-ko-ko-ko-ko! – w kurniku. 

Koło budy słychać: – Hau! 

A na progu: – Miau… 

A co słychać w domu, nie powiem nikomu! 

 

         O czym jest ten wiersz? Co słychać na łące? Co słychać nad stawem? 

        Jakie zwierzę słychać w kurniku, a jakie obok budy? Jakie zwierzę siedzi na progu? 

 

2. „Czy wiesz co to za zwierzę? Rozwiąż zagadki 😉.  

Czarne, białe i łaciate, 

spotkasz je na łące latem, 

nikt przed nimi nie ucieka, 

dać Ci mogą dużo mleka. 

 

 

Co to za damy żyją w chlewiku? 

Grube, różowe, jest ich bez liku. 

Małe oczka, krótkie ryjki mają 

i zawsze chrum, chrum, chrumkają 

 

 

Kiedy pędzę, galopuję, 

powiew wiatru w nozdrzach czuję. 

Jeśli cukru kostkę dasz, 

miejsce na mym grzbiecie masz. 
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Dumny bardzo jest z ogona, 

chociaż pawia nie pokona. 

Nocuje zawsze w kurniku, 

rankiem pieje "Kukuryku!". 

 

 

Wytworny jest niebywale, 

czerwone nosi korale. 

Gdy na drodze mu ktoś stanie, 

to usłyszysz ... gulgotanie. 

 

 

Nie czuj przy niej żadnej trwogi, 

choć kopyta ma i rogi. 

Jej braciszka dobrze znasz, 

to Matołek słynny nasz. 

 

 

Siedzi na grzędzie w kurniku 

i nie woła kukuryku. 

O pisklęta swoje dba, 

gdy dasz ziarno, jajo da. 

 

Może być dzika, może też domowa. 

Z jej miękkich piórek jest kołdra puchowa 

 

 

1. Old MCDonald – posłuchaj piosenki w języku angielskim (nie patrz na filmik!)  

              Czy wiesz jakie zwierzęta wystąpiły w piosence? 

            Old MacDonald | CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs - YouTube 

 

2. Posłuchaj jeszcze raz piosenki ( tym razem przyjrzyj się uważnie) Jakie zwierzęta występują?  Co 

robił rolnik ? 

 

3. Na wsi. – rozwijanie wyobraźni, praca plastyczna 

            Zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie siebie na wsi, co robisz? – spróbuj to narysować.  

             Możesz   włączyć swoją ulubioną piosenkę, ale cichutko, żeby Ci nie przeszkadzała 

4. Wybierz się na min 15 minutowy spacer lub przejażdżkę rowerem na świeżym powietrzu 😉 

 

5. Praca rolnika. Opowiedz co widzisz na obrazku .Oprócz hodowli zwierzą, czym jeszcze zajmuje się 

rolnik? 

https://www.youtube.com/watch?v=Wm4R8d0d8kU
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