
WITAM MOJE KOCHANE MISIE !!!

… ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I PO ŚWIĘTACH ... 

JAK WAM MINĄŁ TEN ŚWIĄTECZNY CZAS ? 

MAM NADZIEJĘ, ŻE POZYTYWNIE.

MOŻE MACIE JAKIEŚ ZDJĘCIA, KTÓRYMI CHCECIE SIĘ PODZIELIĆ ?



Przyszedł czas żeby znowu zabrać się do pracy...

Zaczynamy !

14 KWIECIEŃ WTOREK

TEMATYKA TYGODNIA: WIOSNA NA WSI

TEMATYKA DNIA: UPARTY KOGUT

Usiądź wygodnie i posłuchaj opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-

Zaremby „Uparty kogut”.

Nim zaczniecie, poproś rodzica o odszukanie ilustracji do tekstu. 

Znajdują się w linku poniżej na stronie 62-65 (wersja papierowa)

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-

bbplus-ks/mobile/index.html#p=65

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=65
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=65


Rodzina Ady i Olka wybrała się do cioci na wieś. Wszyscy byli zachwyceni

celem podróży. 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 bój 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. 

 

 Teraz porozmawiaj z rodzicem 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?

Zakres materiału do wykonania w tym dniu to strona 3-6 

(książeczka fioletowa część 4)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

4/mobile/index.html#p=5

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=5
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=5


Dzisiaj poznajemy literkę ż, Ż

Zakres materiału do wykonania to strona 68 (książeczka różowa)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-

pisania/mobile/index.html#p=70

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=70
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=70


15 KWIECIEŃ ŚRODA

TEMATYKA DNIA: TYLE STÓP, TYLE KROKÓW

Zaczynamy od poznania tekstu nowej piosenki.

Poproś rodzica o przeczytanie całości, następnie powtórzcie wszystko razem.

 „Na podwórku”  (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk)

I. Na podwórku na wsi

jest mieszkańców tyle,  

że aż gospodyni  

trudno zliczyć ile. 

Ref.: Kury, gęsi i perliczki,  

i indyki, i indyczki.  

Jest tu kwoka z kurczętami,  

mama kaczka z kaczętami.  

Piękny kogut Kukuryk  

i kot Mruczek,  

i pies Bryś.  

Więc od rana słychać wszędzie: kukuryku, kwa, kwa, gę, gę,  

hau, hau, miau, miau, gul, gul, gul 

–  podwórkowy chór.

II. Koń kasztanek w stajni,  

a w oborze krowa,  

tam w zagrodzie owce  

i brodata koza.



Ref.: Kury, gęsi i perliczki… 

III. A tu są króliki:  

i duże, i małe,  

łaciate i szare,  

i czarne, i białe.

Proszę porozmawiaj z rodzicem na temat tekstu piosenki:

 Gdzie mieszkają zwierzęta, o których jest mowa w piosence? 

Jakie zwierzęta mieszkają w wiejskiej zagrodzie? 

Teraz posłuchaj wiersza. Usiądź wygodnie.

„Podwórkowa awantura” Teresa Fiutowska

Kura gdacze, kaczka kwacze 

– goni kurę mokrą raczej. 

Gęś też syczy, kogut pieje. 

Gwałtu! Rety! Co się dzieje? 

Ryczy krowa, świnia kwiczy, 

a indyk się rozindyczył. 

Kot mysz goni, głośno miauczy. 

– Dość awantur! Już wystarczy! 

Tak pies Burek głośno szczeka 

i już słychać go z daleka. 

Koza meczy: 

mee, mee, mee… – 

Czego psisko mądrzy się?

Dla ochłody – wiadro wody 

poleją na głowy, brody! 

Wyszły z mody awantury! 



A sio, gęsi, a sio, kury! 

– Powiedziała, co wiedziała, 

białą brodą pokiwała, 

pochyliła nisko rogi. 

– Cisza! Spokój! Zejść mi z drogi! 

Awantura się skończyła, 

bo ta koza groźna była.

Odpowiedz na pytania:

− Które zwierzęta brały udział w podwórkowej awanturze? 

− Jakie zwierzę próbowało je uspokoić? W jaki sposób to zrobiło? 



Spójrz na zdjęcia powyżej. Opowiedz co na nich widzisz. 

Rodzice z pewnością Ci pomogą.

 Zakres materiału do wykonania w tym dniu to strona 7 i 8 (książeczka 

fioletowa część 4).

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=8

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=8


16 KWIECIEŃ CZWARTEK

TEMATYKA DNIA: NA PODWÓRKU

Zapoznaj się z wybranymi popularnymi przysłowiami, których 

bohaterami są zwierzęta. 

Spróbuj wyjaśnić ich znaczenia. Jeśli masz z tym problem poproś o pomoc 

rodzica.

Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała. 

Zapomniał wół, jak cielęciem był. 

Koń ma cztery nogi i tak się potyka. 

Pasuje jak wół do karety. Nie kupuj kota w worku.

Usiądź wygodnie i posłuchaj zagadek Bożeny Formy.

Oczywiście postaraj się je rozwiązać. 

Na pewno dasz radę !

Lubi głośno gdakać, 

kiedy zniesie jajko

Każdy wie, że jest stałą kurnika mieszkanką.        (kura) 

Zakręcony ogonek, 

śmieszny ryjek ma

„Chrum, chrum – głośno woła – kto jedzenie da?”    (świnka)



Na przykład łaciate,

w oborze mieszkają

  Pasą się na łąkach, 

                  zdrowe mleko dają.    (krowy)

Nie pieje, nie gdacze, 

tylko głośno kwacze.

Po stawie pływa.

                        Jak się nazywa?         (kaczka)

Grzebień ma na głowie, 

swoim głośnym pianiem 

wszystkich wczesnym rankiem  

                     budzi na śniadanie.        (kogut)

Zakres materiału do wykonania to strona 9 (książeczka fioletowa część 4).

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

4/mobile/index.html#p=10

Zakres materiału do wykonania w dniu dzisiejszym to realizacja z wyprawki

plastycznej karty „Kolorowanka wodna – Kura i kurczątka”

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=10
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=10


17 KWIECIEŃ PIĄTEK

TEMATYKA DNIA: WIOSENNE PRACE NA WSI 

Dzisiaj rozpoczniemy od rozmowy na temat wiosennych prac na wsi.

Proszę otwórz książeczkę fioletową na stronie 10.

Możesz także poprosić rodziców o uruchomienie strony zamieszczonej 

poniżej.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

4/mobile/index.html#p=12

Spójrz na strony gazety ze zdjęciami przedstawiającymi prace na wsi. 

Określ, co to za prace. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=12
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=12


**Pole**Na polach rozpoczęły się prace: orka, bronowanie kultywatorami gleby oraz 

jej wałowanie, a następnie siew i sadzenie roślin.

Odpowiedz na pytania:

− Dawniej nie było traktorów. Co wykorzystywano do prac polowych? 

− Co robią ludzie w ogródkach? Co jest im potrzebne do pracy?

**Sad** W sadzie wiosną (w marcu) właściciele przycinają gałęzie drzew i krzewów, 

opryskują drzewa, bielą wapnem ich pnie

Odpowiedz na pytanie:

 − Dlaczego są wykonywane takie prace? 

**Zwierzęta wiejskie** Rolnicy przez cały rok codziennie muszą dbać o zwierzęta. 

Np. krowy muszą być dojone kilka razy dziennie. 

Odpowiedz na pytanie:

− Czy praca rolnika jest łatwa?

 Zakres materiału do wykonania w tym dniu to strona 10 i 11 

(książeczka fioletowa część 4).

 Do realizacji zostaje także wyprawki plastycznej, karta M, 

kolorowanka „Praca w ogrodzie”.



KONIEC !

GRATULACJE MOJE MISIE !

DZIĘKUJĘ ZA KOLEJNY WSPÓLNY TYDZIEŃ !

p. Natalia 



DRODZY RODZICE !

W związku z dalszym przedłużeniem nauki zdalnej o następne

dwa tygodnie chciałam poinformować, że czekają na odbiór

kolejne karty pracy – część 4, książeczka fioletowa.

Część 3 została już planowo w całości zrealizowana, tematyką

końcową tej części była Wielkanoc. 

Przed przyjściem prosimy o kontakt telefoniczny z placówką.

https://www.facebook.com/przedszkolenr18rudaslaska/posts/10786

74905852123

Zachęcam do śledzenia profilu naszego przedszkola na

Facebooku.

https://www.facebook.com/przedszkolenr18rudaslaska/posts/1078674905852123
https://www.facebook.com/przedszkolenr18rudaslaska/posts/1078674905852123


MIEJSCA W KTÓRE WARTO ZAJRZEĆ:

https://www.facebook.com/naszebabelkowo/posts/1565076243645444

http://www.kulturalnyplaczabaw.pl

https://www.wierszedladzieci.pl

https://podrecznikarnia.pl

Przypominam, że na naszej stronie internetowej  w zakładce

Misie pojawiają się osobne pliki do pobrania przygotowane przez

Panią Patrycję, naszego drugiego nauczyciela. Są to propozycje

zabaw, prac plastycznych, aktywności ruchowych, stanowiące

uzupełnienie zamieszczonych przeze mnie treści.

Bardzo dziękuję dzieciom za wykonanie prac a rodzicom za

zdjęcia przesłane do mnie drogą elektroniczną. Jednocześnie

proszę o więcej.

 Mój adres n.bobrek@mp18.pl

Pozdrawiam !

https://podrecznikarnia.pl/
https://www.wierszedladzieci.pl/
http://www.kulturalnyplaczabaw.pl/
https://www.facebook.com/naszebabelkowo/posts/1565076243645444
mailto:n.bobrek@mp18.pl

