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Aktywność „Pszczółek” !
20 kwiecień 2020 Pszczółki p.Grazyna

Marcela na krótkim spacerze, pozdrawia wszystkich 

  Kordian – wieczorny przegląd bajek, życzy wszystkim dzieciom dobrej nocy 
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Jestem przyjacielem
przyrody!
20 kwiecień 2020 Pszczółki p.Grazyna

WITAMY!  W tym tygodniu nauczymy się, jak dbać o naszą planetę – ZIEMIĘ!

*„ Uciekające pszczoły’’ – propozycja zabawy orientacyjno – porządkowej dla całej
rodziny. 
Dzieci biegają swobodnie, układają ręce jak „skrzydełka’’ i bzyczą – są pszczołami. Jedna z
osób jest niedźwiedziem – krąży powoli między pszczołami. Na hasło: Niedźwiedź szuka
miodu – pszczoły zatrzymują się i nie mogą się ruszyć, niedźwiedź sprawdza, czy ktoś się
nie rusza, jeśli tak – musi usiąść na dywanie. Zabawa powtarza się, można zmienić osobę,
która będzie niedźwiedziem.

Wesołej zabawy!
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„ Wielka przygoda małej Zosi’’ – opowiadanie Janiny Krzemienieckiej i Barbary
Lewandowskiej, propozycja rozmowy z dziećmi na temat treści opowiadania.

Biedronka – Kropeczka mieszkała na łące pod listkiem koniczyny. Dobrze jej tu było.
Przyszła na łąkę Zosia. Posadziła małą biedroneczkę na dłoni i powiedziała: – Masz
czerwoną sukienkę, to i domek musisz mieć czerwony. – I zamknęła Kropeczkę w pudełku
od zapałek. Były tu cztery gładkie ściany, ale nie było koniczyny ani grzejącego słonka, ani
błękitnego nieba. 
Rodzic pyta: Czy Zosię można nazwać przyjacielem przyrody? Dlaczego?

A kiedy wieczorem Zosia zasnęła, poczuła nagle, że robi się coraz to mniejsza i mniejsza …
Wreszcie była tak malutka, że mogłaby się wykąpać w mamusinym naparstku jak w
wannie. Wtedy przyszła do niej Kropeczka. – Chodź ze mną – powiedziała. I Zosia poszła z
biedronką na łąkę. Teraz trawy wydawały jej się wielkie jak drzewa. Szumiały jak las. Z
gęstwiny wyszedł ogromny chrząszcz. – Kto mi spać przeszkadza? – mruczał rozgniewany.
Zosia przestraszyła się jego groźnych rogów. Zaczęła uciekać co sił w małych nóżkach. O
mało nie wpadła w gęstą sieć pająka! W tej sieci siedziała zapłakana pszczoła. – Uwolnię
cię, nie płacz … – obiecała Zosia. Małymi paluszkami rozrywa nitki. Prędko, prędko, bo
pająk może wrócić lada chwila! Oho! Już nadchodzi! Z daleka krzyczy: „ Ja wam dam!’’.
Może sobie krzyczeć! Nic już nie zrobi ani pszczole, ani Zosi! Pszczoła poleciała z Zosią do
ula. Strażniczka zaprowadziła je do królowej. Opowiedziała Zosia o całej przygodzie. –
Bzum – bzum –bzum – zabrzęczała królowa. – Jesteś bardzo dzielna, Zosiu. A w nagrodę
weź dwa dzbany miodu. 
R. pyta: Co się stało, gdy Zosia zasnęła? Jakie zwierzęta spotkała Zosia? / można sobie
przygotować zdjęcia zwierząt /.

Wyszła Zosia z ula. Dźwiga dzbany. Miodek pachnie smakowicie. Spróbowała raz i drugi …
Nie zdążyła po raz trzeci oblizać paluszków, bo z wielkim szumem i bzykaniem nadleciały
osy – łakomczuchy. W mig wylizały dzbany i dalejże gonić Zosię! A żądła miały ostre jak
szpileczki! Kto wie, co by się z Zosią stało, gdyby Kropeczka nie przybiegła na pomoc –
Siadaj mi na grzbiecie! – zawołała. Rozwinęła skrzydełka i … frunęła wysoko. – Już mnie
nie złapiecie, obrzydliwe osy! – cieszyła się Zosia. – Zaraz wam pokażę: „ Zyg, zyg,
marcheweczka‘’… Podniosła rączki i … poleciała w dół! Chlup! Wpadła w środek
ogromnego stawu. Karp, który tu mieszkał, bardzo się zdziwił: „ Jeszcze takiej ryby nigdy
nie widziałem. Może zjeść ją na śniadanie?’’ Nie zjesz, karpiu, Zosi, bo po wędce już ucieka
na powierzchnię wody! Usiadła na listku jak na wysepce. I martwi się: „Kto mi pomoże
dopłynąć do brzegu?’’ – Ja! – powiedział nartnik. – przecież umiem sunać po wodzie!
Siadła Zosia nartnikowi na grzbiecie. Za chwilę była na brzegu. Spotkała tu pracowite
mrówki. – Co robicie? – spytała. Ale mrówki nie miały czasu na rozmowę. Naprawiały
mrowisko, które nocą popsuł deszcz. Pomagała im Zosia w pracy. A potem pokazały jej
mrówki całe mrowisko. Taki był tam ruch i gwar, jak na ulicach prawdziwego miasta!
Najbardziej podobał się Zosi żłobek. Tu wylegały się z jajeczek małe mrówki. Opiekowała



się nimi Zosia, dopóki nie podrosły. A kiedy już umiały chodzić, poszła z nimi na spacer.
Wesoło bawiły się na łące. 
R. pyta: Jakie zwierzęta spotkała Zosia? / dzieci mogą układać sobie w szeregu wszystkie
zwierzęta /

Nagle rozległ się hałas, tupanie. To chłopcy przybiegli na łąkę z siatką na motyle. Uciekły
mrówki. Zosia schowała się pod listkiem. Zaszumiało, zahuczało, zachwiał się listek i … już
Zosia zaplątana w gęstą siatkę! Na próżno krzyczała. Głos miała cichy jak szelest trawki.
Nikt jej nie słyszał. – Masz czerwoną sukienkę, to i domek musisz mieć czerwony –
powiedział chłopiec. I zamknął ją w pudełku od zapałek. Były tu cztery gładkie ściany, ale
nie było zielonego listka ani grzejącego słońca, ani błękitnego nieba. I wtedy Zosia obudziła
się. A potem otworzyła pudełko. – Biedroneczko – Kropeczko, leć na łąkę do pachnącej
koniczyny, błękitnego nieba i grzejącego słonka! 
R. pyta: Co się stało, gdy dzieci złapały Zosię w siatkę na motyle? Co zrobiła Zosia, gdy się
obudziła? Jak zachowuje się przyjaciel przyrody? Czy jestem przyjacielem przyrody?

*„ Znaczek – jestem przyjacielem przyrody’’ – propozycja wykonania znaczka, W.42  /
pomoce: klej, taśma dwustronna/.

* „ Pajączek’’ – propozycja masażyku relaksacyjnego dla całej rodziny.

-Wspinał się pajączek po rynnie. / dziecko „wędruje’’ palcami od dołu ku górze po plecach
drugiej osoby/ 
-Spadł wielki deszcz i zmył pajączka. / układają obie dłonie płasko na plecach i szybko
przesuwają je w dół/ 
-Zaświeciło słoneczko, wysuszyło pajączka, rynnę i … / masują plecy ruchem okrężnym
tak długo , aż poczują ciepło/ 
-Dalej wspinał się pajączek po rynnie. / zaczynają masaż od początku/.

* Wybierz dowolną kartę pracy i rysuj po kropkach. 
– Rysuj biedronkę 
– Rysuj kwiaty 
– Rysuj motyla

Udanej zabawy!

19 kwiecień 2020 Gumisie, Krasnoludki, Muminki, Pszczółki, Puchatki, Smerfy p.Wioleta
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Rozstrzygnięcie konkursu pod
tytułem „Bake O몭 – Ale
ciacho!”

Pobierz plik
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ciacho!”
17 kwiecień 2020 Gumisie, Krasnoludki, Muminki, Pszczółki, Puchatki, Smerfy p.Edyta

Ze względu na małą ilość przesłanych prac na konkurs pod tytułem „Bake O몭 – Ale
ciacho!”. Nasze jury  podjęło decyzję  o przyznaniu wszystkim uczestnikom i ich wypiekom
pierwszego miejsca.

Wszystkie nadesłane prace zostają nagrodzone.

Nagrody zostaną wręczone po powrocie do przedszkola.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Oto galeria zdjęć i opis wyróżnionych wypieków.

„Zajączek wielkanocny” Hubert z grupy „Krasnoludki” z mamą i siostrą.  

         

Przepis na ciasto – Zajączek wielkanocny

„Sernikowa babka” Maja z grupy „Muminki”.
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Przepis na sernikową babkę

„Babka wielkanocna” – Artur z grupy „Gumisie”.
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Przepis na babkę wielkanocną

„Zostań w domu” – Zosia z grupy „Smerfy” z mamą.
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Przepis na ciasto Zostań w domu

„Babeczki nesquik z białym serem” – Nikodem z grupy „Smerfy”.
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Przepis na „Babeczki nesquik z białym serem”

 

     Dziękujemy za zaangażowanie. 
Jeszcze raz wszystkim uczestnikom  
                GRATULUJEMY!!!

 

 

 

 

CAŁY ROK NA WSI
17 kwiecień 2020 Pszczółki p.Grazyna

  

*„Kolory pór roku” – zabawa dydaktyczna z rymowanką. 
Na środku dywanu leżą 4 obręcze, a w każdej z nich kartka w innym kolorze: zielona
(oznaczająca wiosnę), czerwona (oznaczająca jesień), biała (oznaczająca zimę) oraz żółta
(oznaczająca lato). Dzieci siedzą w kręgu. R. recytuje rymowanki, zatrzymując się kolejno
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(oznaczająca lato). Dzieci siedzą w kręgu. R. recytuje rymowanki, zatrzymując się kolejno
przy odpowiednich obręczach. Gdy podnosi kartkę do góry, dzieci powtarzają rymowankę.

Zieloną łąką idzie wiosna, jest kolorowa i radosna.

Żółte słońce mocno świeci, to jest lato, drogie dzieci.

Czerwień liści dookoła, to już jesień do nas woła.

Biało, biało, coraz bielej, to dzięki zimie jest weselej.

Za drugim razem R. mówi początek rymowanki, dzieci dopowiadają 
.R. zadaje pytanie: Jaką porę roku oznaczają kolory: zielony, żółty, czerwony, biały? 
• 4 obręcze, kartki w kolorach: zielonym, żółtym, czerwonym i białym

*Dziwne kroki” – zabawa ruchowa, naśladowcza. 
Dzieci chodzą swobodnie po pokoju. R. po kolei wymienia, czyj chód dzieci mają
naśladować. Chodź cie jak: kwoka z jajem, zajączek, pisklak, który dopiero wykluł się z jajka,
brykający baranek  itp. 

*„Mam dużo pracy” – zabawa dydaktyczna na temat pracy rolnika w każdej z pór
roku.Na środku dywanu leżą 4 obręcze, a w każdej z nich kartka w innym kolorze (jak w
zabawie „Kolory pór roku). Chętne dziecko wchodzi do obręczy, w której znajduje się
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zabawie „Kolory pór roku). Chętne dziecko wchodzi do obręczy, w której znajduje się
czerwona kartka – jest rolnikiem, mówi: jesień. Rodzeństwo ustawia się dookoła tej
obręczy. R. czyta tekst doty czący jesieni na wsi, dzieci w dowolny sposób ilustrują ruchem
słuchany tekst:

Dni robią się coraz krótsze i należy się spieszyć, by ze wszystkim zdążyć. Trzeba zwieźć
ostatnie zbiory, zebrać owoce i zaorać pola. Jesień to czas zbiorów ziemniaków, buraków, a
także czas zbiorów jabłek i gruszek w sadzie. W warzywniku gospodyni ścina kapustę i
wyrywa marchewki. Rolnik wkrótce zaorze pole i zasieje nowe zboże.

Dzieci ustawiają się dookoła obręczy, w której jest biała kartka. Chętne dziecko wchodzi
do środka i mówi: zima. Dzieci w dowolny sposób ilustrują ruchem słuchany tekst.: 
Jest zimno i dni są krótkie. Przyroda odpoczywa. Zwierzęta muszą być trzymane w ciepłych
pomieszczeniach. Rolnik przyci na gałęzie drzew i rąbie drwa na opał. Potem suszy je i
składuje. Jest mróz i na łąkach nie ma już trawy. Krowy zostają w oborze, a rolnik karmi je
sianem.

Dzieci ustawiają się dookoła obręczy z zieloną kartką. Chętne dziecko wchodzi do środka i
mówi: wiosna. Dzieci w dowolny sposób ilustrują ruchem słuchany tekst. Trawa już się
zieleni i zwierzę ta wychodzą na łąkę. Zboża posiane jesienią już wzeszły i potrzebują
składników odżywczych, dlatego rolnik rozsypuje na polu nawóz. Wiosna to czas narodzin. W
gospodarstwie rodzą się: kurczęta, cielęta i źrebięta.

Dzieci ustawiają się dookoła obręczy z żółtą kartką. Chętne dziecko wchodzi do środka i
mówi: lato. Dzieci w dowolny sposób ilustrują ruchem słuchany tekst. Lato na wsi to czas
żniw czyli ścinania i zbierania zboża, sianokosów i wielu innych prac. Sąsiedzi pomagają
sobie nawzajem. Gospodyni w warzywniku zbiera pomidory, fasolkę i sałatę. Zrywa się część
najmniejszych jabłek, aby pozostałe były dorodniejsze. • 4 obręcze, kartki w kolorach:
zielonym, żółtym, czerwonym i białym

*Stary Donald farmę miał – zabawa przy piosence. Link z melodią w poprzednich
tematach

*Ćwiczenia grafomotoryczne do pobrania- pole 
– RYSUJ LINIE PIONOWO I POZIOMO

JAKIE MASZYNY POMAGAJĄ
ROLNIKOWI?
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ROLNIKOWI?
16 kwiecień 2020 Pszczółki p.Grazyna

*Ćwiczenia oddechowe „Wizyta na wsi”. 
Dzieci stoją . R. mówi: Jesteśmy na wsi. Jedziemy traktorem. Wdech – a na wydechu  mówicie
wolno– tur, tur, tur, tur. Dzieci przemieszczają się po sali. Na dźwięk tamburyna dzieci
zatrzymują się, , biorą wdech i na wydechu mówią do rodzeństwa lub  rodzica: kura zniosła
jedno jajo, drugie jajo, trzecie jajo. Gdy R. gra na tamburynie, dzieci zamieniają się parami
i robią wdech, a na wydechu zdmuchują sobie nawzajem „siano” z włosów.

*„Jakie maszyny i urządzenia pomagają rolnikowi?” – rozmowa na temat pracy rolnika
na podsta wie zdjęć i doświadczeń dzieci. 
Dzieci siedzą . R. pyta dzieci: Jakie znacie maszyny i urządzenia, które pomagają rolni kowi w
jego ciężkiej pracy? . R. pokazuje zdjęcia, wśród zdjęć m.in. traktor, kombajn zbożowy, silos,
prasa belująca, pług, siewnik. R. opowiada o maszy nach rolniczych na podstawie
poniższych informacji:

Kombajn zbożowy – jest maszyną, która ścina zboże, młóci je (czyli oddziela ziarno od
kłosów). Na polu kombajn zostawia słomę, a ziarna zbóż zbiera i przesypuje do zbiornika
przygotowanego przez rolnika. 

Silos – to zbiornik do przechowywania ziarna, jednak zanim ono tam trafi, musi być bardzo
dokład nie wysuszone, bo inaczej szybko zapleśnieje. 
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Traktor – jest maszyną wielofunkcyjną. Po podłączeniu do niego innych urządzeń można
go wyko rzystywać przy różnych pracach. 

Prasa belująca – służy do zbierania siana z pola i zwijania go w bele. 

Pług – narzędzie do przekopywania ziemi po zimie, aby nie była zbyt twarda. Pług
przygotowuje ją tak, aby można było w niej zasiać nowe nasiona. 

Siewnik – maszyna do rozsiewania ziarna po polu. • zdjęcia: traktor, kombajn zbożowy,
silos, prasa belu jąca, pług, siewnik

*„Traktor”– zabawa konstrukcyjna. Złóż przestrzenny pojazd z papieru. Praca z W.41. • W, 
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*„Traktor”– zabawa konstrukcyjna. Złóż przestrzenny pojazd z papieru. Praca z W.41. • W, 
klej

*„Co zrobić, by sól była miałka?” – doświadczenie; rozdrabnianie soli za pomocą 
moździerza kuchennego. 
Dzieci siedzą przy stoliku. Każdy/ lub 2 dzieci/  ma moździerz kuchenny i sól gruboziarnistą.
R. mówi: Nie mamy w  domu specjalistycznych maszyn rolniczych, które pomogłyby nam
zemleć zboże na mąkę, ale spróbujemy rozdrobnić te kryształki soli na drobną sól
kuchenną tak, aby była odpowiednia do solenia wszystkich potraw, na przykład jajka na
miękko. Dzieci próbują za pomocą moździerza rozetrzeć sól jak najdrobniej. Gdy skończą,
R. zbiera roztartą sól z moź dzierzy i zanosi do kuchni. • moździerz kuchenny, sól
gruboziarnista 
– „Mielimy ziarno na  mąkę” – propozycja druga. Jeśli mamy w domu młynek do kawy i
ziarno zbóż /np. pszenica, kukurydza/to możemy pobawić się w młynarzy i zmielić ziarno
na  mąkę.

* Propozycje kolorowanki i obrazka do składania po pocięciu na puzzle. 
– RYSUJ TRAKTOR PO ŚLADZIE 
–  Traktor do kolorowania

ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY!

Aktywność „Pszczółek” w
domu!
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domu!
15 kwiecień 2020 Pszczółki p.Grazyna

Tak się bawią i pracują nasze  pracowite „Pszczółki”. Wszystkich pozdrawiają i do zabawy
zapraszają.

 

SIEJEMY RZEŻUCHĘ,
PIECZEMY CHLEB!
15 kwiecień 2020 Pszczółki p.Grazyna
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*“Moja uprawa’’ – propozycja zasiania rzeżuchy. Potrzebne rzeczy: talerzyk, miseczka lub
inne dowolne naczynie, kawałek waty, pół kubeczka wody, nasiona rzeżuchy. / lub sadzimy
dowolne nowalijki lub kwiaty/ Proponujemy by dzieci przez najbliższe dni obserwowały
wzrost roślinki jak to zrobił już wasz kolega Antoś.

*Zestaw ćwiczeń ruchowych. 
– „Maszyny rolnicze” – dzieci stoją w rozsypce po całej sali. Na sygnał R., np. traktor,
kombajn, wóz z koniem, dzieci głosem i ruchem naśladują maszyny rolnicze, następnie
łączą się z innymi dziećmi w pary i przemieszczają się po całej sali. 
– „Bociany” – dzieci chodzą po obwodzie koła, podnosząc wysoko kolana i klaszcząc w
dłonie, ręce mają wyprostowane. Podczas wykonywania tych gestów dzieci mówią kle,
kle… 
– „Berek kucany” – dzieci poruszają się w dowolny sposób po całej sali w rytm tamburyna.
Gdy tamburyn milknie, dzieci przykucają – kto się spóźni, wykonuje trzy przysiady. Zabawę
należy powtórzyć kilkakrotnie. • tamburyn 

*„ Pieczemy chleb’’ – propozycja przygotowania chleba do wypieku. 
Potrzebne rzeczy: 1 kg mąki, 2 saszetki suchych drożdży, litr wody, 2 łyżki cukru, 1,5
łyżeczki soli, otręby, pestki dyni, pestki słonecznika, masło do posmarowania foremek,
duża miska, duża łyżka do mieszania, 3 prostokątne formy, ściereczka. 
Wykonanie: Wsypujemy kolejne składniki do miski, dokładnie mieszamy. Dokładnie
wymieszane ciasto odstawiamy w ciepłe miejsce na około godzinę. Formy smarujemy
masłem, a następnie obsypujemy otrębami. Po godzinie przekładamy ciasto do
przygotowanych foremek i pieczemy w piekarniku około godziny w temperaturze 180 C.

Życzymy smacznego! 
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*„ Jak powstał chleb?’’ – propozycja wykonania karty pracy, KP2.26. A następnie
degustacja upieczonego chleba.

*„ Ile mam tu figur? ‘’ – propozycja zabawy w tworzeniu zbiorów różnych figur
geometrycznych. / wykorzystujemy figury geometryczne lub przedmioty o różnych
kształtach figur i w kolorze: czerwonym, żółtym, niebieskim /. Dzieci dzielą figury na kolory
– tworząc zbiory, mogą je przeliczać, mogą tworzyć zbiory podzielone wg kształtów,
wielkości, chętne dzieci mogą tworzyć rytmy, przeliczać utrwalając liczenie porządkowe,
np. pierwszy, drugi itd./

KARTY PRACY DO WYBORU – POBIERZ I  UCZ SIĘ  BAWIĄC ! 

*  Rysuj figury geometryczne po kreskach – pies 
* Koloruj figury geometryczne – lokomotywa
* świat figur geometrycznych

Życzymy super zabawy z całą rodziną!   

„Pszczółki” w akcji
14 kwiecień 2020 Pszczółki p.Grazyna

POZDROWIENIA DLA KOLEGÓW I KOLEŻANEK OD 
ADASIA. KORDIANA, IZY, ANTOSIA I ZUZI.

TO MY PODCZAS  ZAJĘĆ  DOMOWYCH

ADAŚ SKUPIONY NA ZADANIU.  KONRAD POCHŁONIĘTY PRACĄ I ZABAWĄ.
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         OZDOBY ŚWIĄTECZNE IZY.

 .

                                   

ANTOŚ PODCZAS ZABAWY I PRACY Z TATĄ.
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ZUZIA PIĘKNIE BARWI JAJKA  NA KRASZANKI I TWORZY WSPANIAŁE PISANKI.

Panie: Ania i Grażyna gorąco wszystkich pozdrawiają i całuski dzieciom posyłają.

 

Z WIZYTĄ NA WSI
14 kwiecień 2020 Pszczółki p.Grazyna

*„ Stary Donald farmę miał ‘’ – propozycja zabawy przy piosence / utrwalenie poznanej
piosenki /.

*„Jarzynowy wóz”-  sł. Maria Szypowska, muz. Edward Pałłas – nauka piosenki. 
Dzieci słuchają piosenki odtwarzanej i odpowiadają na pytania do jej treści.



Pobierz plik
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Ref: Jechał, jechał wóz, 
smaczne rzeczy wiózł, 
tur, tur, tur, turkotał, 
smaczne rzeczy wiózł. 
1.Tu marchew czerwona, 
kapusta zielona, 
rzodkiewek różowe kuleczki, 
w słonecznym kolorze słonecznik. 
Ref.: Jechał, jechał wóz… 
2.Tu strączki fasoli 
i bobu do woli, 
szpinaku zielona tam fura, 
i burak pąsowy jak burak. 
Ref.: Jechał, jechał wóz…. 
R. zadaje dzieciom pytania: Co wiózł wóz? Jak możemy to nazwać jednym słowem? 
– Nauka piosenki: powtarzanie słów w rytm melodii piosenki, zaśpiewanie jej bez
podkładu i z podkładem muzycznym. 

*„ Czym nakarmię kota, a czym konia? ‘’ – propozycja pogadanki na temat pożywienia
dla zwierząt. Wykorzystanie wiersza Heleny Bechlerowej pt. „ Jak kotek zwierzęta
mlekiem częstował” / w trakcie czytania wiersza zadawanie dzieciom pytań /.

-To jest Filik – kotek bury, ma wąsiki i pazury. 
Dobry jest ten kotek Filik: chce, by wszyscy mleko pili. 
Stanął Filik przy kurniku: Czy chcesz mleka, koguciku? 
Lecz kogucik z kurką czarną na śniadanie jedli ziarno. 

Pobierz plik
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Rodzic pyta: Jakie zwierzęta jedzą ziarno? – / kury, indyk, kaczki, gęsi /.

Koło żłobu stoi konik, Filik ładnie się ukłonił. 
– Lubisz mleko? – Nie, ja rano smaczny owies jem i siano. 
R. pyta: Jakie zwierzęta jedzą siano? – / krowy, kozy, owce, konie /.

Do królika kotek podszedł, pij pij mleczko, bardzo proszę! 
Ale królik siadł pod drzewkiem: chrupu, chrupu – gryzł marchewkę. 
R. pyta: Jakie zwierzęta jedzą marchewkę? – /króliki, krowy, konie, kozy /.

Przed gołąbkiem Filik staje, słodkie mleko mu podaje. 
– Wypij mleczko sam, Filiku, ja mam groszek w gołębniku. 
R. pyta:: Co jedzą gołębie i inne ptaki? – / ziarno, groszek, kaszę /.

Więc do krówki poszedł kotek: Czy na mleko masz ochotę? 
– Nie, Filiku, bo ja przecież jem zieloną trawkę w lecie. 
R. pyta: Jakie zwierzęta jedzą latem trawę? – / krowy, kozy, owce, konie /.

Koło furtki kózka biała, także mleka pić nie chciała. 
– Zabierz sobie kotku dzbanek! Ja jem liście kapuściane. 
R. pyta: Co jedzą kozy? – / siano, marchew, kukurydzę, groch /.

Poszedł kotek do motyla i dzbanuszek mu nachyla. 
Ale motyl tam na łące pije z kwiatka sok pachnący. 
R. pyta: Co jedzą motyle? – / nektar, pyłek kwiatowy, soczyste owoce, które spijają za
pomocą trąbki /.

Teraz kotek mleko niesie do wiewiórki w ciemnym lesie. 
Na sosence wiewióreczka gryzie orzech, nie chce mleczka. 
R. pyta: Co je wiewiórka? – / orzechy, ukryte w szyszkach nasiona drzew iglastych, nasiona
drzew liściastych – żołędzie, nasiona klonu, jagody, młode pąki, grzyby /

Wraca kotek. Koło płotka na ścieżynce jeża spotkał. 
Jeżyk woła go z daleka: Bury kotku, daj mi mleka! 
O, bo jeże, tak, jak kotki, bardzo lubią mleczko słodkie. 
R. pyta: Co je jeż? – / owady, dżdżownice, żaby, małe gady, młode ptaki i myszy, ptasie jaja,
piją mleko matki, bo są ssakami, nie można ich karmić krowim mlekiem – bo dostają po
nim biegunki /.

*„ Zwierzęta’’ – propozycja karty pracy – KP2.25 / wykorzystanie kredek, utrwalenie nazw
zwierząt  np. też po angielsku: cow – krowa, dog – pies, turkey – indyk, chicken – kurczę,
horse – koń. 



←  Starsze wpisy Nowsze wpisy →

*„ Plastelinowe zwierzęta gospodarcze” –  propozycja dla chętnych dzieci; 
ulepienie z plasteliny zwierząt gospodarskich.

Miłej zabawy!

Szukaj na stronie

Szukaj …

Ostatnie wpisy
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