
Lekcja – 21.05.2020r. 

Temat: Na wiejskim podwórku. 

1. Powtórz dni tygodnia, pory roku, miesiące i zaznacz w kalendarzu aktualną 

datę oraz pogodę zgodnie z ustalonymi symbolami. 

2. Teraz przeczytaj wierszyk, o tym co się dzieje na wiejskim podwórku: 

 

NA WIEJSKIM PODWÓRKU 

Na wiejskim podwórku słychać duży hałas, odzywają się zwierzęta i to 

wszystkie naraz! Pieje kogut już od rana i dzień rozpoczyna, na wiejskim 

podwórku życie się zaczyna. Wyszły kurki na podwórko i ziaren szukają, w 

budzie bure pieski szczekaniem się witają. Pije kotek na śniadanko białe mleczko 

z miski, w klatce chrupią marchew dwa małe króliczki. 

Idą krówki w łaty, na zielone pole i klekocze duży bocian w gnieździe na 

stodole. Konik czesze swoją grzywę, stukają podkowy – to oznacza, że do pracy 

także już gotowy. W błocie małe świnki skaczą bez ustanku – „Czy dołączysz do 

nas, malutki baranku?” 

Dużo tutaj gwaru, krzyku i radości, na wiejskim podwórku zawsze uśmiech 

gości. 

              

Ćwiczenie 1 – Wypisz zwierzęta występujące w tekście. Podkreśl to, które nie 

mieszka w gospodarstwie całym rokiem, a tylko je odwiedza wiosną i latem.   

  

     

 



Ćwiczenie 2 – Po odgłosach, jakie wydają poszczególne zwierzęta, odgadnij kto 

mieszka w tej zagrodzie i zapisz poniżej. Ja zapisałam odgłos z pierwszej chmurki. 

   

 

                                                      

     

                                                                                                       

                                                                        

 

                                 

 

W tej zagrodzie mieszkają: 

kozy,………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………

Ćwiczenie 3 – Odszukaj i wykreśl podane zwierzątka. 

 

Meee! 
Chrum, 

chrum! 

Kwa, 

kwa! Gę, gę! 

Muuu! Ko, ko, ko! 
Miau! 

Hau, hau! 



Zadanie 1 – Ćwiczymy oś symetrii. 

             

Zadanie 2 – Rozwiąż zadanie. 

Karol hoduje w kurniku 10 kur zielononóżek, 5 kogutów, 8 gęsi, 5 kaczek oraz 2 

indyki. Ostatnio dokupił jeszcze 5 brojlerów. Ile ma teraz wszystkich zwierząt? 

Oblicz: 

Odp.: 

 



Zadanie 3 

 

Wykonaj pracę plastyczną. Przygotuj blok, farby, pędzel oraz swoje dłonie. 

Pomaluj rękę farbą albo poproś rodzica bądź rodzeństwo o pomoc. Teraz odbij 

na kartce, następnie pomaluj opuszek palca i stempluj tworząc małe kurczaczki. 

Jak stemple wyschną dorysuj brakujące elementy oraz wykonaj tło. Proszę o 

zdjęcie gotowej pracy. Powodzenia.  

                                                     


