
Prezentacja Wiosna na wsi

https://view.genial.ly/5e8f5541124be30da514fb65/interactive-content-wiosna-na-wsi-1?
fbclid=IwAR3SNH2r6zC0OJjSvaU1Bj9HWvUMFPJ4P_qZo02nSpNLxYnGTrCW7XT0U6w

Zwierzęta na wsi

https://view.genial.ly/5e95e68236fb330dff3cc0d7/horizontal-infographic-lists-15042020?
fbclid=IwAR2vZ3GYgUAfldH1ZHArzvfZ_Gkj0RL_HXEgArGFbJQfEpHl1dXADhXTLjE

https://przedszkouczek.pl/2019/03/29/zwierzeta-na-wsi/

Piosenki

1. https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk   – Stary Donald farmę miał
2. https://www.youtube.com/watch?v=11UN4WRdamA   – Pan McDonald farmę miał
3. https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ   – Dziadek fajną farmę miał
4. https://www.youtube.com/watch?v=Z0ERvzNoZJs   – Mały Jarek farmę miał
5. https://www.youtube.com/watch?v=fSSRwIAQIcE   – Ciocia Tecia farmę ma
6. https://www.youtube.com/watch?v=UEMfTgKcZM4   – Siała baba mak
7. https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU   – Krówka Mu
8. https://www.youtube.com/watch?v=n-LmEiu-kZQ   – Krówka Muuwka
9. https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY   – Gdacze kura: Ko, Ko, Ko
10.https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44   – Idą kaczuszki
11.https://www.youtube.com/watch?v=0PrpZBCuCKo   – Kaczuszki
12.https://www.youtube.com/watch?v=0HV4QZ7y2DI   – Krok za krokiem
13.https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg   – Żółty kurczaczek
14.https://www.youtube.com/watch?v=AeIAIkJySE8   – Kotek i krówka
15.https://www.youtube.com/watch?v=hDWYg4RwEd4   – Olek i traktorek
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Uparty kogut  Małgorzata Strękowska-Zaremba 

 (ilustracje do tekstu poniżej)

• Wyjaśnienie znaczenia słowa.
− Kogo nazywamy upartym?
− Czy zwierzęta też mogą być uparte?
− Czy znacie takie zwierzęta?

• Słuchanie opowiadania 
Rodzina Ady i Olka wybrała się do cioci na wieś. Wszyscy byli zachwyceni celem podroży. 

Tylko mama wydawała się trochę zakłopotana i lekko zaniepokojona.
– Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam na wsi. Chyba bardzo dawno temu. Czy będą tam 

wszystkie wiejskie zwierzęta? – wypytywała tatę.
– Oczywiście, jak to w gospodarstwie. Będą krowy i cielęta. Świnie i prosięta. A zamiast 

koni i źrebiąt – dwa traktory. Traktorów chyba się nie obawiasz? – spytał żartem tata.
Mama tylko się uśmiechnęła. – Oczywiście. Nawet rogaty baran mnie nie wystraszy. Jestem 

supermamą.
– Będą też kury, gęsi, kaczki, indyczki. Zgroza – ciągnął tata żartobliwym tonem.
Samochód wjechał na podwórko. Ada i Olek pierwsi przywitali się z ciocią i wujkiem i 

natychmiast zaczęli się rozglądać za zwierzętami.
– Lola ma szczeniaki! Mogę się z nimi pobawić? – spytał Olek i już był przy kudłatej 

kundelce i czwórce jej szczeniąt. Ada nie mogła do niego dołączyć, ponieważ ma uczulenie na 
sierść. Wybrała się więc na spacer po podwórku.

– Ko, ko, gę, gę, kwa, kwa – witały ją kury i kurczęta, gęsi i gąsięta, kaczki i kaczęta. Ada z 
powagą odpowiadała im: „dzień dobry”, „witam państwa”, „przybijemy piątkę?”.

– Ojej, jaka piękna kózka! – Ada usłyszała zachwycony głos mamy.
– To koźlątko. Ma zaledwie kilka dni – powiedział wujek.
– Prześliczny maluszek – stwierdziła z podziwem mama.
Koźlątko nie poświęciło mamie uwagi, za to kury podniosły wielki krzyk na jej widok. 

Obgdakały ją z każdej strony... i sobie poszły. Został jedynie kogut. Wbił wzrok w barwną sukienkę 
mamy w duże czerwone koła i patrzył jak zauroczony.

– Lubi czerwony kolor – stwierdziła z zadowoleniem mama.
– Hm, obawiam się, że wręcz przeciwnie – powiedział tata.
Kogut nastroszył pióra i nieprzyjaźnie zatrzepotał skrzydłami.
– Nie przepada za czerwonym. Kiedyś wskoczył mi na głowę, bo byłam w czerwonym 

kapeluszu – powiedziała ciocia. – Ale to zdarzyło się tylko raz – dodała uspokajająco.
Po chwili wszyscy z wyjątkiem mamy zapomnieli o kogucie. Uparte ptaszysko nie 

odstępowało jej na krok.
– Idź sobie – odpędzała go, jednak kolor czerwony na sukience przyciągał uparciucha jak 

magnes.
– Nie boj się, mamo – Ada dodała mamie otuchy.
– Dam sobie radę. – Mama bohatersko przeszła między kaczkami, kurami, minęła nawet 

gąsiora, ale gdy spojrzała za siebie, ponownie ogarnął ją niepokój. Kogut wciąż był tuż-tuż i 
wojowniczo stroszył pióra.

– Bywa uparty jak oślątko – westchnęła ciocia. – Wracaj do kurnika, uparciuchu.
– No właśnie! – powiedziała stanowczo mama.
Obie, mama i ciocia, weszły do domu. Niezadowolony kogut grzebnął pazurem i wrócił do 

kurnika. Tymczasem tata z wujkiem założyli na głowy kapelusze z siatką na twarz i poszli zajrzeć do
uli w sadzie.

Ada unikała pszczół od czasu, gdy minionego lata została użądlona w stopę. Wolała 
przechadzać się pośród żółtych kaczuszek, które nie żądlą i są mięciutkie. Nawet nie zauważyła 
upływu czasu. Zbliżała się właśnie pora dojenia krów, więc ciocia poszła przygotować dojarki. 



Olek wciąż bawił się ze szczeniętami, a tata i wujek zapomnieli o wszystkim, tak bardzo zajęli się 
sprawdzaniem pszczelich uli. Znudzona mama postanowiła do nich dołączyć. Jednak żeby dotrzeć 
do furtki prowadzącej do sadu, musiałaby przejść obok kurnika. Co będzie, jeśli kogut ją zobaczy? 
Wolała tego uniknąć. Postanowiła przechytrzyć nieprzyjaznego ptaka i przedostać się do sadu przez
płot.

Jakież było zdziwienie Ady, gdy zobaczyła mamę wspinającą się na ogrodzenie. Pokonanie 
płotu, kiedy ma się na sobie odświętną sukienkę, nie jest łatwe, jednak mamie się to udało. Co 
prawda w rajstopach poleciało oczko, a sukienkę lekko rozdarła, ale kto by się tym przejmował.

– Oczko ci ucieka, łap je! – zażartował tata na widok żony.
– To nic takiego. Wykiwałam koguta – powiedziała szeptem, zadowolona z siebie mama.
Chwilę później Ada zobaczyła koguta, który bez trudu przefrunął nad płotem i wylądował w 

sadzie.

• Rozmowa na temat opowiadania.
− Czy mama Olka i Ady była wcześniej na wsi?
− Z kim bawił się Olek?
− Co robiła Ada?
− Jaki ptak zainteresował się mamą? Dlaczego?
− Czym zajęli się tata z wujkiem?
− Jak mama przechytrzyła koguta? Czy jej się to naprawdę udało?





Prace plastyczne

zwierzęta z origami

http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html

http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html


Kogut

– jedno koło duże (u nas pomarańczowe),
– 6 średnich (Hania wybrała 2 żółte, 2 czerwone, 1 brązowe i 1 pomarańczowe),

– 6 kółek małych czerwonych
– 1 malutkie czarne

Wykonanie:

1. Największe koło zginamy na pół – przyklejamy jako korpus.
2. Z takiego samego koloru robimy głowę (uwaga, na początek smarujemy klejem tylko środek

koła, chyba, że dziecko nieco starsze samo dopasuje układ grzebienia i dzióbka).
3. Czerwone kółeczka zginamy na pół – podklejamy „pod głowę” jako grzebień, ‚korale’, i dziób –

i teraz możemy posmarować też klejem całą głowę.
4. Pozostałe złożone koła stworzą skrzydła i ogon.

5. Z czarnego powstanie oczko.

Na koniec można dorysować trawę lub płot jak np.

źródło 

http://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/zwierzeta-domowe/70-kogut-na-plocie-orgiami
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Świnka

– jedno koło bardzo duże różowe,
– 2 koła średnie różowe,

– 7 kół mniejszych różowych,
– 1 koło mniejsze szare,

-2 kółeczka wycięte dziurkaczem czarne i 2 różowe.
Wykonanie:

1. Przyklejamy największe koło tworzące korpus i koło średnie jako głowę.
2. Drugie średnie koło zginamy na pół i przyklejamy na dolnej połowie głowy.

3. Do szarego kółeczka mocujemy dwa maleńkie różowe tworzące nosek i całość naklejamy na
pyszczek.

4. Oczka tworzymy z czarnych maleńkich kółek.
5. Uszy: koła zaginamy najpierw na pół, a później delikatnie po skosie (myślę, że widać to

dokładnie na obrazku). Podobnie z ogonkiem.
6. Nóżki to po prostu koła złożone na pół.

http://3.bp.blogspot.com/-gdoxYcSZORI/VUtuhXYzPBI/AAAAAAAAC_A/1ZlKx4BppLY/s1600/PhotoGrid_1431006579714.jpg
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Owieczka:
– 6 kół wielkości płatków kosmetycznych bawełnianych lub zamiast tego mogą być właśnie płatki;

– 2 różowe LUB 1 różowe i 1 czarne takiej samej wielkości,
– 2 koła małe różowe i 2 czarne LUB 4 czarne

– 2 szare LUB błękitne LUB jasnobrązowe małe na oczy
– 4 kółeczka czarne wycięte dziurkaczem

Wykonanie:
– białe koła/płatki naklejamy tworząc „chmurkę”,

– różowe (lub czarne) umieszczamy w środku naszej „chmureczki”,
– kolejne różowe zaginamy na pół robiąc pyszczek, na który naklejamy dwa malutkie czarne –

nosek,
– oczka powstaną z małych kółek w wybranym kolorze i malutkich czarnych,

– uszka to małe różowe (lub czarne) kółka złożone na pół,
– nóżki – czarne małe (zapytacie dlaczego tylko dwie? – bo drugą parę zakrywa wełna :-P)

Jak widzicie wybór w rękach dzieci: zarówno „różowa” jak i „czarna” prezentują się świetnie,
prawda?

http://1.bp.blogspot.com/-9KHs7Gw1LpQ/VUtugJkq5qI/AAAAAAAAC-0/YS1clZjl0YQ/s1600/PhotoGrid_1431006450232.jpg


Kaczka

 
– 1 koło duże np. żółte,

– 2 lub 3 koła średnie żółte,
– 1 koło małe żółte, 1 czarne i 3 pomarańczowe

Wykonanie:
I tutaj mam dla Was dwie opcje:

(Wszystkie koła oprócz jednego średniego składamy na pół).
1. Największe stworzy korpus.

2. Średnie to głowa, pod którą przyklejamy małe kółko żółte (jak na obrazku).
3. Jedno pomarańczowe kółko stworzy dziób, a czarne oczko (oko można zrobić zwykłe, przez

takie jak u nas kaczka wygląda jakby była wściekła :-P)
I teraz:

Opcja 1.
4. Z żółtych kółek średnich robimy dwa skrzydełka, przyklejając w taki sposób jakby kaczka

szykowała się „do lotu”, a z pomarańczowych tworzymy nóżki
Opcja 2.

4. Jedno średnie żółte kółko przyklejamy na środku korpusu jako skrzydło. Dwa pomarańczowe
kółka zaginamy ponownie (2 zagięcia 1/4 koła) i robimy nóżki.
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Inne propozycje prac plastycznych

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNs-EL-p8ySnGZPmYB31XzULcd9fpvdnm







Znajdź 8 różnic



Znajdź 7 różnic 



                                                             Znajdź 6 różnic 
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