
Wtorek 28.04.

Dzień dobry wszystkim!

Dziś mamy wtorek. Już niedługo kończy się miesiąc kwiecień. Bardzo jesteśmy ciekawi Waszych 

kalendarzy. W czwartek pokarzemy Wam jak wygląda nasz kalendarz zapełniony pogodą. 

Wyruszamy w dalszą drogę na wieś w poszukiwaniu zwierząt. Dziś odwiedzimy koguta i kurkę w 

ich domku. Zapraszamy!

Kogut i kurka.

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do youtube, symbole lub książka do komunikacji,

figurki kury, koguta, kurczaczka, kartka techniczna A4, farby, pędzelek, kawałek gąbki, 2 jajka 

( jedno ugotowane na twardo).

Zapraszam Cię do posłuchania piosenki o kurze. Dowiesz się z niej, jak wszystkim 

przeszkadzała kura swoim gdakaniem. Ciekawe kto to był?

Można zaprosić dziecko do tańca. Jeżeli mają Państwo komunikator, prosimy by nagrać dźwięk: 

ko-ko-ko-ko. Kiedy dziecko usłyszy refren, będzie mogło nacisnąć komunikator i zaśpiewać.

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

Wiejskie zagadki- zabawa

Proponujemy dziś zabawę w zagadki. Jeżeli posiadają Państwo figurki zwierząt: koguta, kurę, 

kurczaczka, można zaproponować dziecku zabawę w poszukiwanie, odgadywanie zagadek. 

Najpierw szykujemy miseczki lub koszyczki, pod którymi schowamy daną figurkę. Na koszyczku 

przyklejamy symbol- podpowiedź. Najpierw rodzic czyta zagadkę dziecku, następnie wspólnie 

poszukują odpowiedzi wsród koszyczków, wykorzystując podpowiedzi w postaci symboli. Jeżeli 

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


nie mają Państwo figurek zwierząt, można pod koszyczkiem schować również symbole z 

odpowiedzią ( np. kogut, kura itd).

W KAŻDEJ WSI JEST TAKI BUDZIK.

KTÓRY CO DZIEŃ WSZYSTKICH BUDZI. KTO TO TAKI CZY WIESZ? 

Podpowiedzią bedzie tutaj symbol budzika.

CHODZI PO PODWÓRKU,

O ZIARENKA PROSI.

WYSIADUJE NA GRZĘDZIE,

PYSZNE JAJKA ZNOSI.

Podpowiedzią będzie symbol, na którym jest widoczne podwórko a na nim jajka.

MALUTKA, ŻÓŁTA KULECZKA,

CO WŁAŚNIE WYSZŁA Z JAJECZKA

I POD KURY SKRZYDEŁKAMI

POSILA SIĘ ZIARENKAMI.

Podpowiedzią będzie symbol, na którym widoczne są kury wysiadujące jajka.

KURA JE ZNIOSŁA, MAMA PRZYNIOSŁA,

UGOTOWAŁA I DZIECIOM PODAŁA.

Podpowiedzią bedzie symbol, na którym widzimy kurę.

Brawo! Świetnie odgadywałeś.

Po zabawie możemy dać dziecku dotknąć jajko. Wspólnie roztłuc, obrać i spróbować ugotowane 

jajko ugotowane jajko.

Zapraszam Cię do wykonania pracy plastycznej pod tytułem: Pan kogut. Do tej pracy 

najbardziej potrzebna będzie Twoja ręka. Pomalujemy ją na brązowo i odbijemy na kartce.

Jeżeli dziecko samo nie może odbić rączki,możemy pomalować swoją dłoń i odbić na kartce.

Dłoń odbijamy w taki sposób, jak na zdjęciu poniżej.

Jaki wspaniały kogut. Zrobimy mu jeszcze dziób i grzebień, dorysujemy trawkę.

Dziecko domalowuje dziób i grzebień palcem lub pędzelkiem a gąbką maluje trawę.



Brawo! Piękna praca.

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na
adres mailowy: domowo393@gmail.com 
                                                                                  Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.




