
 

ZADALNE NAUCZANIE 

DLA GRUP STARSZYCH DZIECI 5,6 -LETNICH 

  Witajcie Kochani!  

Cieszymy się że, tak ładnie pracujecie, czego potwierdzeniem są Wasze piękne  prace, które 

przesyłacie nam na grupy messenger. Zachęcamy do dalszego przesyłania Waszych zdjęć z 

wykonanymi zadaniami.  

W tym tygodniu, (12.04 -16. 04. 2021) będziemy realizowali tematykę związaną z wiosną na 

wsi. 

Mamy nadzieję że, wiosenna pogoda zachęci Was, do krótkich wycieczek i spacerów po 

najbliższej  okolicy, podczas których będziecie mogli na żywo poobserwować piękno 

wiosennej przyrody a także podziwiać piękne krajobrazy okolicy w której mieszkacie. 

  

Temat kompleksowy : Wiosna na wsi. 

Dzień pierwszy: Zwierzęta mieszkające na wsi 
Pomoce do przygotowania przez rodziców w domu: piłka, brystol lub szary papier, czarna farba  

1. Obejrzyj prezentację multimedialną „W gospodarstwie”.   
               Poznaj zwierzęta z wiejskiego podwórka, przeczytaj globalnie nazwy zwierząt i ptaków                
gospodarskich, opisz wygląd wszystkich zwierząt z filmiku, czy posiadają pióra, czy sierść, ile mają nóg, 
czy mają kopyta?, jakiego są koloru, czy mają rogi, co nam dają?: 
https://www.youtube.com/watch?v=QgUZm4xBDEM 

 

2. Kalambury – Jakim jestem zwierzęciem mieszkającym na wsi? 

Dziecko wybiera zwierzę, które mieszka na wsi i naśladuje je ruchem. Rodzic musi zgadnąć co 

to za zwierzę. Jeśli zgadnie dziecko musi przedstawić ruchem kolejne zwierzę, nie wydając przy 

tym dźwięków. Natomiast jeśli rodzic nie zgadnie, następuje zamiana ról. 

3. Ćwiczenia słuchowe – rozpoznawanie głosów zwierząt z wiejskiego podwórka. 

Rodzic naśladuje głosy zwierząt mieszkających na wsi. Dziecko słucha i odgaduje jakie to 

zwierzę (kaczki, kury, gęsi, indyka, konia, krowy, świni, koguta, barana, psa, kota). 

4. Układanie zdań na temat zwierząt z wiejskiego podwórka.  

Zabawę rozpoczyna rodzic, wypowiadając pierwsze zdanie. np. Po podwórku kroczy kaczka, a 

za nią żółte kaczuszki. Następne zdania układa dziecko, tak aby zachować logiczny sens 

opowiadania. 

5. Ćwiczenia równowagi. 

Dziecko staje na jednej nodze, przekłada piłkę z ręki do ręki pod kolanem. Ćwiczy stając na 

przemian, raz na lewej, raz na prawej nodze.   

6. Zwierzęta w zagrodzie. 

Oglądanie filmu o zwierzętach gospodarskich. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30 

 

7. Prace plastyczne  do wyboru ; 

https://www.youtube.com/watch?v=QgUZm4xBDEM
https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30


„Łaciata krowa” 

Na arkuszu brystolu lub szarego papieru dziecko rysuje sylwetę krowy (o pomoc może poprosić 
rodzica). Dziecko odbija dłoń czarną farbą i odbija ją na sylwecie krowy.  
 
 „Kurka z łyżki”: 
https://www.youtube.com/watch?v=UwYO6IcGNe4 
 
„Odbijane zwierzątka z ręki”: 
https://www.youtube.com/watch?v=F1IdW7hChek 
 
  „Krówka na łące”.  
Zaczynamy od zagadki - dziecko dostaje białą kartkę i czarną farbę. Dziecko ma za zadanie na białej 
kartce namalować czarne plamki. Można zadać pytanie co im to przypomina? Jeżeli nie wie, to można 
podpowiedzieć, że mamy od niej mleko, pasie się na łące. Kolejny etap to wycinanie poszczególnych 
elementów krowy z pomalowanej kartki: brzuch, głowa, nogi, ogon, uszy, rogi oraz wymię. Następnie 
kleimy wszystko razem. Na koniec na białej kartce  
z wydzieranki zrobimy trawę i doklejamy w całości krowę oraz malujemy niebo. 

 

 

 

Dzień drugi: Zwierzęce zagadki 
Pomoce do przygotowania przez rodziców w domu: plastelina. 

 

1. Zagadki. 

Rodzic czyta dziecku zagadki: 

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) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UwYO6IcGNe4
https://www.youtube.com/watch?v=F1IdW7hChek


2. Zabawy z  literą ż, Ż na podstawie wierszyka logopedycznego „Żabot żaby”.  
Utrwalamy prawidłową wymowę głoski ż w wyrazach i prostych zdaniach. 
Źródło: http://paulabajkarnia.blogspot.com/2015/01/kto-zje-te-zabe-nie-robcie-zabich-oczu.html 

 

3. Zapoznanie z wybranymi popularnymi przysłowiami, których bohaterami są zwierzęta, wyjaśnienie 

ich znaczenia. 

Rodzic czyta dziecku przysłowia i wyjaśnia co one oznaczają. 

Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała. - jeśli ktoś jest nieostrożny wtedy spotykają 

go przykre konsekwencje. 

Zapomniał wół, jak cielęciem był. – to powiedzenie jest używane, gdy starsza osoba lub 

bardziej doświadczona zapomina że również popełniała błędy. 

Koń ma cztery nogi i tak się potyka. – każdy może zrobić błąd. 

Pasuje jak wół do karety. – zupełnie nie pasuje. 

Nie kupuj kota w worku. – jakaś osoba decyduje się na coś bez wcześniejszego sprawdzenia. 

Dziecko dzieli na sylaby każde przysłowie. 

1. Literki z plasteliny. 

Rodzic podaje nazwy różnych zwierząt, które mieszkają na wsi. Zadaniem dziecka jest określić 

na jaką literę rozpoczyna się nazwa zwierzęcia. Następnie wykorzystując plastelinę, tworzy 

literę. 

2. Ćwiczenia głowy i szyi – Koń kiwa głową. 

Dziecko w siadzie skrzyżnym, z rękami ułożonymi na kolanach, wykonuje skłony głową do 

przodu, starając się dotknąć brodą do klatki piersiowej i do tyłu. Następnie kręci głową w 

prawo i w lewo. 

3. Ćwiczenia zręczności – Koń na biegunach. 

Dziecko w siadzie skrzyżnym, chwyta za stopy od zewnętrznej strony, wygina plecy jak bieguny 

konia – lekko huśta się w tył, na plecy, i w przód, do siadu. 

4. Ćwiczenia równowagi – Koń grzebie nogą. 

Dziecko maszeruje po pokoju unosząc wysoko kolana. Na hasło Konie zatrzymują się, rży jak 

koń i grzebie  nogą – lekko uderzając o podłogę palcami lewej i prawej stopy, na zmianę. 

7. Co jedzą zwierzęta?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2LOpSLZe2RA 

 

 

Dzień trzeci: W kolorowej wiejskiej zagrodzie 
Pomoce do przygotowania przez rodziców w domu: farby: żółta, niebieska i czerwona, pędzelek, bia ła  

kartka A4, kredki 

 

1. Mieszanie kolorów. 

Rodzic przynosi trzy kolory farb: żółtą, niebieską oraz czerwoną. Prosi dziecko, żeby 

przypomniało mu, jakie kolory powstaną po zmieszaniu farby: 

• żółtej z niebieską (zielony) 

• niebieskiej z czerwoną (fioletowy) 

• czerwonej z żółtą (pomarańczowy). 

Po każdej uzyskanej odpowiedzi miesza farby w tych kolorach. Następnie prosi dziecko, aby 

używając tylko sześć kolorów namalowało wybrane zwierzę mieszkające na wsi. 

2. Zabawa ruchowa - Dotknij. 

http://paulabajkarnia.blogspot.com/2015/01/kto-zje-te-zabe-nie-robcie-zabich-oczu.html
https://www.youtube.com/watch?v=2LOpSLZe2RA


Dziecko biega po pokoju. W pewnym momencie rodzic wymienia nazwę koloru np. żółty. 

Zadaniem dziecka jest znaleźć i dotknąć jak najwięcej rzeczy, które są w kolorze żółtym. 

Zabawa powtarza się.  

3.Zabawy matematyczne – W wiejskiej zagrodzie. 

Rodzic czyta zadania tekstowe. Zadaniem dziecka jest wykorzystując kredki, ułożyć działania do 

wysłuchanego zadania i obliczyć je. 

 Na wiejskim podwórku znajdowało się pięć kur. Z kurnika wyszły jeszcze trzy kury. Ile kur było 

razem na podwórku?  5 + 3 = 8 

 Siedem koni jadło siano w stajni. Do stajni przyprowadzono jeszcze trzy konie. Ile koni było w 

stajni?  7 + 3 = 10 

 W oborze było sześć krów. Pięć krów wyszło na łąkę. Ile krów zostało w oborze?  6 – 5 = 1 

 W zagrodzie znajdowało się dziesięć owiec. Na podwórko wyszły cztery owce. Ile owiec 

zostało w zagrodzie?  10 – 4 = 6 

4.Zabawa ruchowa – Baranek. 

Dziecko porusza się po pokoju na czworakach. Gdy rodzic zaklaszcze, dziecko podnosi raz 

prawą rękę do przodu i lewą nogę do tyłu, a raz lewą rękę do przodu i prawą nogę do t yłu. 

Natomiast gdy rodzic zacznie tupać nogami, wtedy dziecko na czworaka robi trzy obroty wokół 

własnej osi 

 

Dzień czwarty: Awantura na wiejskim podwórku 
Pomoce do przygotowania przez rodziców w domu: opaska na oczy, mleko, jajka, ser, wędlinę, wełniany 

sweter, mąka, chleb, kredki, kartka A4, plastelina 

 

1.Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Awantura na wiejskim podwórku. 

Rodzic czyta dziecku opowiadanie: 

Wczesnym rankiem konie wybiegły ze stajni i pogalopowały na łąkę. Zaraz po koniach krowy, 

nie spiesząc się (po porannym dojeniu), wyszły z obory i pomaszerowały na pastwisko. W 

chlewiku  chrumkały świnki, zajadając ze smakiem paszę z koryta. Gdy konie i krowy pasły się 

na łące, gospodyni otworzyła drzwi kurnika i na podwórko wysypał się drób. Pierwszy – kogut; 

stąpał, dumnie unosząc głowę. Za nim szły kury i biegły kurczęta. Potem gąsior, a za nim szły 

gęsiego gęsi i gąsięta, a na samym końcu, kołysząc się w kaczym chodzie, wędrował kaczor z 

kaczkami i kaczętami. Kury jak zwykle zaczęły grzebać w piasku w poszukiwaniu czegoś do 

zjedzenia. Kaczki taplały się w błotnistej kałuży, czego nie robiły nigdy kury, bo kury nie lubią 

wody. Wiadomo – zmokła kura nie wygląda zbyt ciekawie. Białe kaczki w błocie zrobiły się 

szare i podążały do sadzawki za domem, gdzie pływały już gęsi. Odważny gąsior machał 

skrzydłami i zasyczał na Burka, który chłeptał mulistą wodę z sadzawki. Burek zaszczekał na 

gąsiora, niegroźny, bo uwiązany na sznurku do budy. Sznurek Burka był długi, wystrzępiony, 

zasupłany i powiązany w wielu miejscach. Niegdyś był bardzo mocny, ale od słońca, deszczu, 

a przede wszystkim psich zębów i pazurów wyraźnie osłabł i czasami się urywał. Dzień był 

piękny, słoneczny, ale coś nieokreślonego wisiało w powietrzu. Jakiś niepokój, poczucie 

zagrożenia.  

Pierwsze rozgdakały się kury, które miały coś do kaczek.  

– Jak można taplać się w błocie! Kaczki to straszne brudasy! Moje kurczaczki skaczą 

wdzięcznie, a kaczki mają krótkie nóżki (jak zwykle u kaczuszki) i kaczy chód! Idą, kołysząc się 

na boki, i ciągle chlapią się w wodzie! Chodźcie, moje kurczątka, nawet nie próbujcie się bawić 

z tymi brudaskami!  



A na to kaczki:  

– Kwa, kwa, myślałby kto! Kury boją się wody, bo nie ma bardziej żałosnego stworzenia od 

zmokłej kury! A gdyby przyszła wielka ulewa i zalała podwórko? Wszystkie kurczątka by się 

potopiły! A moje kaczęta tylko by się śmiały, bo one od małego uczą się pływać! Tak, tak, 

kwa, kwak! – zakwakała kaczka i odwróciła się ogonem do kur, okazując im swoje 

lekceważenie!  

– Gę, gę, pływanie to najważniejsza rzecz pod słońcem! – zagęgała gęś i żeby okazać swoją 

wyższość, zanurkowała w stawie, a za nią gąsięta. – Moje małe pływają pod wodą jak rybki, a 

jak zechcę, nauczę je latać! Chodzą za mną gęsiego, jak po sznurku.  

– Kwa, kwa, racja, racja, moje kaczęta też chodzą i pływają za mną, jedno za drugim! Nie 

oddalają się od siebie, nie rozbiegają się! A te kurczaki chodzą gdzie chcą, grzebią w ziemi, 

wzniecając tumany kurzu, wszystkie kury bez przerwy kurzą i chodzą okropnie zakurzone! 

Boją się czystej wody jak diabeł wody święconej! I pewnie od kurzu dostają kurzej ślepoty!  

– A – kwak!! – kichnęła kaczka. – To od kurzu!  

– Raczej od zimnej wody i błota! – przygdakała jej kura.  

– Kwa, kwa, kąpiele błotne są bardzo zdrowe!  

– Ko, ko, chyba tylko dla brudasów!  

– Kwa, kwa. Błoto dobrze robi na pierze! 

– Ko, ko, zwłaszcza gdy się pierza nie pierze!  

– A każda kura się kurzy!  

– Ko, ko, jeszcze zobaczycie, jak będą z was drzeć pierze! Ko, ko, skubane gęsi, skubane kaczki,  

będą z was darli białe kłaczki, białe piórka, białe puchy gospodarzom na poduchy, dla 

chłopaka i dziewczyny ciepłe jaśki i pierzyny, na kurtki puchowe zimowe!  

– Gę, gę, kwa, kwa, z braku wołu kury skubią do rosołu!  

Kury trochę się stropiły. Co też gęsi i kaczki miały na myśli?  

Kłótnia kur, gęsi i kaczek mogłaby trwać w nieskończoność, gdyby nie pojawił się intruz. Nad 

podwórkiem zawirował cień. Ptaki rozbiegły się na wszystkie strony, gęsi zanurkowały w 

wodzie, kaczki chlapnęły w błoto, a kury mogłyby po strusiemu schować głowy w piasek, ale 

w ptasim móżdżku miały na tyle rozumu, że wybrały inną kryjówkę. Czym prędzej wparowały 

do budy Burka, z którym wcześniej miały na pieńku, bo wyjadały mu żarcie z miski. Burek 

szczeknął i chciał pogonić kury, gdy wtem dostrzegł krążącego jastrzębia.  

– Hau, hau! – szczeknął. – Wróg, wróg, precz, precz!  

Kury w budzie były bezpieczne, ale kaczki i gęsi nie mogły w nieskończoność pływać pod 

wodą. Ledwie któreś z kacząt lub gąsiąt wynurzało głowę, a zaraz drapieżny jastrząb 

szybował w jego stronę z wyciągniętym dziobem i szponami.  

– Hau, hau! Precz, precz! – rozpędził się i skoczył. Sznurek naprężył się, puściło kilka nad-

wątlonych włókien, ale sznurek wytrzymał i Burek wylądował na plecach. Skoczył drugi raz – 



kolejne włókna się zerwały, ale sznurek nie puszczał. Cofnął się pod budę, rozpędził się, 

nadwyrężony sznurek pękł a Burek wystrzelił jak z procy prosto w jastrzębia, który właśnie 

chwytał przerażone kaczątko w swoje szpony.  

– Wara, wara, wara, wara! – wrzasnął Burek na jastrzębia, który musiał obejść się smakiem. 

Odleciał, utraciwszy kilka piór.  

– A co tu się dzieje? Burek, do budy! – krzyknął gospodarz, który właśnie wrócił z pola do 

domu na obiad i zaparkował traktor na podwórku. Widząc rozgdakany, rozkwakany i 

rozgęgany drób, uznał Burka za sprawcę awantury i chciał mu dać burę. Nagle jego wzrok 

padł na walające się jastrzębie pióra wyrwane z ogona drapieżnego ptaka.  

– Brawo, Burek, dzielny, dobry pies! Uratowałeś drób! Przyniósł michę pełną psich 

smakołyków i odgonił kury, które bardzo lubiły zaglądać do psiej miski. 

– Jak ja nie lubię tych ptaszydeł! – burknął Burek. Wlazł do budy, wyciągnął się, położył głowę 

na przednich łapach i zasnął. 

2. Rozmowa na temat opowiadania. 

Rodzic zadaje dziecku pytania do opowiadania: 

− Co działo się rano na wiejskim podwórku? 

− O co kłóciły się kaczki z kurami? 

− Za kim były gęsi? 

− Kto zaatakował drób? 

− Co zrobił pies Burek? 

3. Zabawa – Jakie to produkty? 

Rodzic zasłania dziecku oczy opaską. Dziecko poprzez dotyk określa co trzyma w rękach. Rodzic 

daje dziecku po kolei: jajko, butelkę mleka, wełniany sweter. Jeśli dziecko nie może odgadnąć, 

rodzic podpowiada. Np. Butelka mleka – ten produkt daje nam krowa; Jajko – z tej rzeczy 

wykluwa się pisklę; Wełniany sweter – gdy nam zimno, zakładamy go na siebie. 

4. Rozmowa - Jakie produkty dostajemy od rolnika? 

Rodzic rozkłada przed dzieckiem: mleko, jajka, ser, wędlinę, wełniany sweter, mąkę, chleb. 

Dziecko na podstawie własnych doświadczeń opowiada jakie produkty otrzymujemy dzięki 

hodowli zwierząt, a jakie produkty wytwarza rolnik. Mleko oraz ser otrzymujemy od krowy, 

kura znosi jajka, wędlinę mamy od świni, a wełniany sweter wytwarzamy z owczej wełny. Mąka 

natomiast jest wytwarzana ze zbóż, które sieje rolnik. Gdy rolnik zbierze zboże, wtedy w  

młynie zboże jest rozdrabniane i powstaje z niego mąka. Mąka jest potrzebna w piekarni, aby 

upiec chleb.  

i. Rozmowa na temat prac na wsi. 

Rodzic zadaje dziecku pytania: 

− Na czym polega praca rolnika? Czy to tylko praca w polu? 

− Czy zwierzęta trzeba regularnie karmić? 

− Czy często się sprząta po zwierzętach? 

Rodzic wyjaśnia dziecku, że o zwierzęta trzeba dbać codz iennie i kilka razy dziennie je karmić. 

 

5. Praca plastyczna – Zwierzęta wiejskie. 

Dziecko lepi z plasteliny zwierzęta, które mieszkają na wsi. Można na kartce narysować 

podwórko wiejskie, a na nim budę dla psa, kurnik dla kur oraz oborę dla krowy. 



 

6. Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Słonko wschodzi i zachodzi. 

Dziecko stopniowo podnosi się z przysiadu do stania, wyciąga ręce w górę i obraca  się wokół 

własnej osi – Słonko wstało i świeci, następnie powoli wraca do przysiadu i kuli się – Słonko 

zaszło. 

 

7. Jakie produkty dają nam zwierzęta?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4 

 

Dzień piąty „Wesoła farma” 
1.. Piosenka pt. „Dziadek fajną farmę miał” -zabawa taneczna do piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 
 

2. Zabawa „Dopowiedz i zrób”.  

Rodzic wypowiada początek zdania, a jego zakończenie – słowo do rymu – dopowiada dziecko. 

Dodatkowo musi wykonać czynność, o której jest mowa w zdaniu.  

Powiedz: prosię i podrap się po… (nosie) 

Powiedz: krowy i dotknij ręką… (głowy) 

Powiedz: kura i krzyknij głośno… (hurra) 

Powiedz: powiedz króliczki i chwyć się za… (policzki) 

Powiedz: konie i pogłaskaj dłonią… (skronie) 

Powiedz: psy i klaśnij raz… (dwa, trzy)  
3. Praca plastyczno-techniczna pt. „Zwierzęta na wsi”.  

Stwórz wspólnie z Rodzicami książeczkę sensoryczną z wykorzystaniem różnego rodzaju 
materiałów: gładkich, szorstkich. Możesz wykorzystać taki przykład: 

https://pomyslowesmyki.blogspot.com/2017/02/zwierzeta-na-wsi-ksiazeczka-
sensoryczna.html?m=1&fbclid=IwAR3gesxrs1btukIkX64dGDjJxtOrI9zlcufehcXc524OG84kXjQhx2Id
ytg 

 
4. Gimnastyka przedszkolaka: Koło fortuny – naśladuj wybrane ćwiczenia, możesz powtórzyć 

kila razy: https://wordwall.net/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka 

 

5. Kolorowanka „ w zagrodzie”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ
https://pomyslowesmyki.blogspot.com/2017/02/zwierzeta-na-wsi-ksiazeczka-sensoryczna.html?m=1&fbclid=IwAR3gesxrs1btukIkX64dGDjJxtOrI9zlcufehcXc524OG84kXjQhx2Idytg
https://pomyslowesmyki.blogspot.com/2017/02/zwierzeta-na-wsi-ksiazeczka-sensoryczna.html?m=1&fbclid=IwAR3gesxrs1btukIkX64dGDjJxtOrI9zlcufehcXc524OG84kXjQhx2Idytg
https://pomyslowesmyki.blogspot.com/2017/02/zwierzeta-na-wsi-ksiazeczka-sensoryczna.html?m=1&fbclid=IwAR3gesxrs1btukIkX64dGDjJxtOrI9zlcufehcXc524OG84kXjQhx2Idytg
https://wordwall.net/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka


 
 

 



 

ZADANIA  DODATKOWE DLA CHĘTNYCH DZIECI  
 

Karty pracy: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0  
 
 
Audiobooki z bajkami do posłuchania dla dzieci:  
https://www.elfibajka.pl/audiobook.html 
 
 „Domowe przedszkole” 
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831 
 
Ćwiczenia dla dzieci, które nie mają możliwości drukowania:  
https://www.janauczycielka.com/gry-interaktywne/?fbclid=IwAR2znY20ycfIfT0tCM-
elkl8O9npyjZfZGzgBgyFIqDa9iXCUm31wsWVFag 
https://eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/jezyk-mowa-komunikacja/73/wykreslanka-wyrazow-
trzyliterowych 
https://eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/jezyk-mowa-komunikacja/72/literowanie-na-ekranie 
https://eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne 
 
C iekawe karty pracy: 
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIEJSKA-ZAGRODA-KARTY-PRACY.pdf 
 
Rozwiąż rebus: 
https://wordwall.net/pl/resource/1138431/co-daj%c4%85-zwierz%c4%99ta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0
https://www.elfibajka.pl/audiobook.html
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831
https://www.janauczycielka.com/gry-interaktywne/?fbclid=IwAR2znY20ycfIfT0tCM-elkl8O9npyjZfZGzgBgyFIqDa9iXCUm31wsWVFag
https://www.janauczycielka.com/gry-interaktywne/?fbclid=IwAR2znY20ycfIfT0tCM-elkl8O9npyjZfZGzgBgyFIqDa9iXCUm31wsWVFag
https://eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/jezyk-mowa-komunikacja/73/wykreslanka-wyrazow-trzyliterowych
https://eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/jezyk-mowa-komunikacja/73/wykreslanka-wyrazow-trzyliterowych
https://eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/jezyk-mowa-komunikacja/72/literowanie-na-ekranie
https://eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIEJSKA-ZAGRODA-KARTY-PRACY.pdf
https://wordwall.net/pl/resource/1138431/co-daj%c4%85-zwierz%c4%99ta

