
06.04 – WTOREK

Termat tygodnia: Zwerzęta na wsi 

1. Prezentacja – zwierzęra na wsi – zadaniem rodzica jest przedstawienie prezentacji i rozmowa na 
jej temat.
https://drive.google.com/file/d/1D2vKgKoPQRXV3xPgTjxmqS7h_1jbsCcW/view

2. Wiersz.

 „Zwierzęta na wsi”

Tam gdzie szumią lasy, gdzie spokojnie płynie woda,

przy niewielkiej starej chatce znajdowała się zagroda.

Co dzień z małej chatki starsza Pani wychodziła,

kury, gęsi, kaczki wczesnym rankiem już karmiła.

Był też piesek, dwa króliki nawet kotek mały,

z całą tą wiejską zwierzyną mijał dzionek cały.

Starsza Pani swe zwierzątka tak bardzo kochała,

dla nich wszystko by zrobiła – serce by oddała.

Piesek co dzień pyszne kostki z swej miseczki zjadał,

kotek białe spijał mleczko, dużo łat posiadał.

Kury wczesnym rankiem ziarno dostawały,

dzięki czemu pyszne jajka ludziom dostarczały.

Tuż za lasem, nieopodal – dziewczynka mieszkała,

bardzo często starszej Pani chętnie pomagała.

Popołudniu, tuż po szkole, co dzień przychodziła,

pomagała przy zwierzętach, z nimi się bawiła.

Wieczorami na ławeczce Pani przysiadała,

https://drive.google.com/file/d/1D2vKgKoPQRXV3xPgTjxmqS7h_1jbsCcW/view


razem z swymi zwierzątkami często rozmawiała.

Kotek siadał na kolanach, pies non stop warował,

swojej Pani i przyjaciół z zagrody pilnował.

Starsza Pani prócz zwierzątek nie miała zbyt wiele,

kotek, piesek gęsi, kury – byli to Jej przyjaciele.

One również swoją wdzięczność Pani swej okazywały,

pies szczekając, kotek mrucząc, radość Jej dawały.

Czasem człowiek w swoim życiu nie musi mieć wiele,

mały piesek może również być Twym przyjacielem.

Więc pamiętać każdy musi, nie ma co tu kryć,

że dla wszystkich zwierząt trzeba zawsze dobrym być.

3. Rozmowa na temat wiersza
- gdzie znajdowała się zagroda ?
- kto wychodził z chatki ?
- jakie zwierzęta były wymienione z wierszu ?
- co jadły i robiły zwierzęta ?
- jak dbasz o swoje zwierzątko ? ( jeśli je masz)



4. Podziel nazwy zwierząt na sylaby – wyklaszcz je.



5. ZAMALUJ TE LITERY, KTÓRE SĄ POTRZEBNE DO NAPISANIA PODANEGO WYRAZU 
W RAMCE.


