
25.03.2020 (ŚRODA) Odgłosy 
zwierzęce 
1) Głosy zwierząt” – ćwiczenie narządu mowy. Dzieci 
naśladują zachowanie podanych przez Rodzica zwierząt: 

krowa na pastwisku – ruchy okrężne żuchwą; 

świnia – układanie warg w kształt ryjka, jak przy wymawianiu 
głoski u; 

pies – szczerzenie zębów, ziajanie; 

kotek pije mleko – wysuwanie języka nad dłońmi w kształcie 
miseczki, oblizywanie warg ruchem okrężnym; 

koń – kląskanie. 

2) Przeczytaj z rodzicem rymowany wiersz. Spróbuj 
odgadnąć ukryte rymy. Zabawa w rymy- Małgorzata 
Strzałkowska 
Raz wybuchła na podwórku awantura,  
bo zginęły pewnej kurze cztery pióra! 

Kura gdacze,  
kaczka.?.. (kwacze) krowa.?.. (ryczy) świnia.?.. (kwiczy) 
owca.?.. (beczy)  
Koza.?.. (meczy)  
a na płocie przy chlewiku 

      
     

kogut pieje: kukuryku!  
Gdy już każdy wrzasków miał powyżej uszu, ze stodoły wyszło 



pisklę w pióropuszu. Odnalazła kura pióra i umilkła awantura,  
a pisklęciu się dostała niezła bura. 

3) Poćwiczmy BUZIĘ !☺Wraz z Rodzicem przeczytaj wiersz i wykonuj 
zadania. Krowa i mucha- Patrycja Siewiera-Kozłowska  
Była sobie krowa mała, 
która pożuć trawkę chciała.  
Trawka świeża i zielona,  
krówka jest nią zachwycona. 
Najpierw wącha, (wdech przez nos)  
potem wzdycha (wydech przez usta z głośnym westchnieniem: 
aaach!)  
(a nad trawką mucha bzyka). (bzzzzz – zęby złączone)  
Żuje krówka swoją trawkę, (okrężne ruchy żuchwy)  
Myśli: „chyba zjem dokładkę!”  
Lecz te myśli jej przerywa mucha,  
która ciągle bzyka. (bzzzz – zęby złączone, usta rozciągnięte)  
Krowa – pac! – ogonem muchę, (kląśnięcie i wymówienie 
słowa: pac) mucha brzęczy wciąż nad uchem! (bzzzz – zęby 
złączone, usta rozciągnięte) Tak dzień cały się bawiły,  
aż opadły całkiem z siły! 

 

Zadanie na popołudnie 

Zadanie na dziś to ŚWINKA SKARBONKA Będzie potrzebne: 

• Butelka plastikowa z zakrędką  

• Plastelina  



• Papier kolorowy/ bibuła  

• Klej  

• nożyczki  

• Ozdoby  
Należy zrobić małą dziurkę na monety z jednej strony 
butelki- to będzie grzbiet. Całość obkleić różowym 
materiałem- może być to papier, pomalowana na różowo 
gazeta, plastelina. Z zakrętki zrób ryjek☺  
www.blogs.sch.gr  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