
09.04 – PIĄTEK

Termat tygodnia: Zwerzęta na wsi 

1. Ćwiczenia ruchowe – proszę o wycięcie kart i odwrócenie je. Każda kartą należy po kolei odkryć
i wykonać polecenie na karcie oraz wypowiadać odgłosy zwierząt.







2.  Słuchanie opowiadania pt. „Uciekinier” z wykorzystaniem ilustracji.

W wiejskiej szopie, pełnej worków śpi brązoworuda   Aza ze swoimi szczeniaczkami. Zwierzątka 
biegały dziś po łące i są bardzo zmęczone. Nie słyszą. że mały Pikuś korzysta z nieuwagi mamy i 
wymyka się na podwórko. Pikuś jest bardzo zadowolony, tyle tu gwaru i tak wesoło !Kolorowe kury,
kaczki, indyki, gęsi, a każda   kwacze, gęga lub pieje!.
Witajcie - woła Pikuś- Pobawimy się razem ?- Próbuje ścigać się z kurami, ale one uciekają w 
popłochu, wykrzykując na całe gardło. Więc może kaczki zechcą się przyłączyć? Ale one kwaczą   
oburzone : Zostaw nas w spokoju, nie chcemy tu takich gości!. Pikuś dogania gąski i woła 
zadowolony: - Złapałem was, wygrana!- i nagle przysiada ze strachu. – To boli, uważaj- piszczy i 
patrzy ze zdziwieniem na wielkiego białego ptaka, który uszczypnął go dziobem – Kto ci pozwolił 
robić tyle zamieszania – syczy groźnie gęś. Nasze podwórko to nie   miejsce dla niesfornych 
szczeniaków. Od strony studni nadchodzą   indyki, gulgoczą bardzo groźnie. Czy one też szczypią tak
boleśnie? Pikuś chciałby schronić się w szopie, ale wokół   niego jest tak głośno: gdakanie gęganie i
gulgoty. Na szczęście mama usłyszała te hałasy i staje w drzwiach szopy. Szczeka przyzywając 
synka, a wokół robi się cicho.-   Ja tylko chciałem się pobawić, nie wiedziałem, że te ptaki będą 
takie złe. Aza uspokaja synka :- Nikt tu nie jest zły. Po prostu wystraszyłeś kaczki , kury , gęsi i 
indyki. Pikuś cieszy się, że mama nie krzyczy. Tak bardzo lubi wtulić się w znajome, ciepłe futro i 
odpocząć. „Tu jest ciepło i bezpiecznie”- stwierdza zasypiając.

Rozmowa na podstawie opowiadania:

 - Co zrobił  Pikuś?
 - Z kim chciał bawić się piesek?



- Co robiły kury, kaczki ,gęsi i indyki, gdy Pikuś chciał się z nimi bawić?
 - Kto usłyszał hałasy dochodzące z podwórka?
 - Dlaczego kaczki, kury, gęsi i indyki nie chciały bawić się z Pikusiem?
 - Jak skończyła się  przygoda Pikusia?
 - Czy Pikuś  dobrze postąpił?
 - Co on źle zrobił?
 - Co mogło mu się stać?
 - A, czy wy też  odchodzicie  się od swoich rodziców, gdy gdzieś idziecie?
 - Dlaczego nie można się  oddalać  się od swoich rodziców? 

3. Praca plastyczna – świnka
- blok techniczny
- różowa bibuła bądź różowy papier
- marker
- nożyczki
- klej


