
  

Szczęść Boże. 
 

Zacznijmy nowy dzień  modlitwą: 

  Panie Jezu. 

  Wierzę w Twoje Zmartwychwstanie 

  Teraz wszędzie słychać ALLELUJA  śpiewanie. 

 

 

 

Temat tygodnia:     Zwierzęta na wiejskim podwórku 

 

  DZIEŃ TEMAT: W GOSPODARSTWIE , DOMY ZWIERZĄT 

 

 Praca z KP3.35a i KP3.35b – ćwiczenie umiejętności czytania prostych wyrazów, 

 Praca z KP3.36a – łączenie zwierząt z ich domami, pisanie po śladzie. 

 Praca z KP3.36b – rysowanie na planszy pionka zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek. 

 

 

 

 



 

Wyprawa na wieś    opowiadanie     

  Dziś przy płocie, gdzieś nad Sanem, koza kłóci się z baranem. Taka sprzeczka to nie 

żarty: kto z nich bardziej jest uparty? Tuż przy skręcie na Jaworzno grały kury w piłkę nożną. 

Mecz sędziował kogut stary, co miał buty nie do pary. W bramce była wielka dziura, więc 

mocniej jakaś kura kopnąć tu zechciała piłkę, choćby nawet przez pomyłkę, to szukano piłki 

potem od niedzieli po sobotę. Ale wbrew tym przeciwnościom, kury grały z przyjemnością. 

Koń, co wiele w życiu przeżył, dziś w uśmiechu zęby szczerzy. Rzekł, gdy wsparł się 

na podkowie: „Dobrze jest mieć końskie zdrowie”. Jedni mają strojne szaty, za to krowa – 

czarne łaty. Smutnie muczy całe lata: „Nie chcę dłużej być łaciata”. Pewna świnka 

w Świnoujściu marzy wciąż o zamążpójściu. Szuka ciągle kandydata „Miła jestem i bogata. To 

nie będzie pierwszy lepszy, chcę by był najlepszy z wieprzy. Niech ma frak i krawat w prążki, 

niech uczone czyta książki. Niech kwiatami też mnie wita, niech je widelcem z koryta. Zresztą 

– po co tyle krzyku – mogę sama żyć w chlewiku”. Gdy się indyk rozindyczy, nikt indyka nie 

przekrzyczy. Niech pies szczeka, baran beczy, indyk swoje, indyk przeczy: „Ja wiem lepiej, nie 

masz racji. Już mówiłem przy kolacji, że od Gdańska, aż po Kraków, indyk jest najlepszym 

z ptaków. Gdy się gęś ze złości trzęsie, robi miny bardzo gęsie. Ranek, albo popołudnie, gęś 

wykrzywia się paskudnie. Księżyc zajął miejsce słońca, fochom gęsi nie ma końca. Pyta paw 

i pyta kura: „O co taka  awantura?”  

  Na początku można wskazać tylko trzy wyrazy, na które dzieci muszą odpowiednio 

zareagować, przy każdym następnym powtórzeniu zabawy może wskazywać kolejny wyraz 

i kolejną czynność: koza – mee; baran – bee; kura – ko, ko; kogut – kukuryku; koń – ija; krowa 

– mu; świnia – kwi, kwi; indyk – gul, gul; pies – hau, hau; gęś – syy; paw – alleluja. 

 

 



 



 

Cukrowe – są blisko pisanek.     Zawsze blisko krowy i ogonem 

Prawdziwe, rogate – wiodą stado    miele, każdy już odgadnie, 

latem na górską polanę.      bo to przecież... 

(baranki)        (ciele) 

 

 

 

Nad rzeczułką wartką,      Znasz takie stworzenie, 

kto to drepce z dziatwą?      Co nosi korale? 

Żółte nóżki ma.        Ty byś ich na szyję 

Gę, gę, gę, gę, ga! ...       nie włożyła wcale. ... 

(gęś)         ( indyk) 

 

 

 

Żółte, puszyste piórka,     Mieszka w chlewiku    

okrągłe, grube brzuszki,     tłuścioszka znana.      

oczka jak dwa paciorki     Przez ludzi na słoninkę 

i płaskie krzywe nóżki. ...                       i mięso chowana    

(kaczątko)       (świnia)  

 

 

Chodzi po podwórku-     Tak cichutko chodzi, 

Zawsze grzebień nosi,     że go nikt nie słyszy, i dlatego bardzo 

Jest panem podwórka     boją się go myszy. ... 

i chlubą gosposi? ...       (kot) 

 

( kogut) 

 

Bywa siwy, gniady, kary,     Dobre ma zwyczaje 

Wozi ludzi i ciężary. ...      – ludziom mleko daje. ...     

(koń)        (krowa) 

 

 

 

Chętnie ze spodeczka       Chodzi po podwórku 

białe mleczko pije, na przyjęcie gości    I grzebie łapami. 

małą mordkę myje. ...       Jest to ptak domowy, 

( kot)         Nazwijcie go sami. ... 

(kura) 

 



 

 

 

 

Wprowadzenie litery Ł ł, rozwijanie sprawności językowej 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 

 



 

 

 


