
„Co z czego otrzymujemy” 

21.10 – 25.10.2019 r. 

Cele: 

• Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych 

• Rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów wybranych zwierząt 

• Ćwiczenia grafomotoryczne rozwijające koordynację wzrokowo-słuchową oraz motorykę ręki 

• Rozwijanie sprawności fizycznej i dużej motoryki 

• Przestrzeganie zasad w grach i zabawach grupowych 

• Próby samodzielnego ubierania się w szatni 

 

 

Piosenka – „Stary Donald farmę miał”- autor nieznany 
 

Stary Donald farmę miał ija ija o 
Na niej kury hodował ija ija o 
Koko tu koko tam 
Wszędzie koko tu i tam 
 
Stary Donald farmę miał ija ija o 
Na niej kaczki hodował ija ija o 
Kwa, kwa tu kwa, kwa tam 
Wszędzie kwa, kwa tui tam 
 
Stary Donald farmę miał ija ija o 
Na niej gęsi hodował ija ija o      
Gę gę tu gę gę tam 
Wszędzie gę gę tu i tam 
 
Stary Donald farmę miał ija ija o 
Na niej indyki hodował ija ija o 
Gul gul tu gul gul tam 
Wszędzie gul gul tu i tam          

     
https://www.google.pl/search?q=kaczor+donald+farm%C4%99+mia%C5%82+tekst&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiKubDEquPmAhUxxKYKHdgEBaMQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1536&bih=750#imgdii=9e7vG_K-i-5ipM:&imgrc=kH6VxI11emXzqM: 



 „Idzie jesień ... z deszczem” 

28.10 – 01.11.2019r. 

 

Cele: 

• Obserwowanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni 

• Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotówze względu na wielkość 

• Rozwijanie słuchu fonematycznego 

• Ćwiczenia ortofoniczne, artykulacyjne, usprawnianie narządów mowy 

• Tworzenie kompozycji jesiennych z różnych materiałów 

• Utrwalenie wiadomości na temat charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu 

 

Wiersz "Wiatr i chmurki" - D. Gellnerowa 
 

Tam za lasem, tam za górką 

wiatr dokuczał małym chmurkom, 

aż się chmurki rozpłakały 

i deszcz padał przez dzień cały. 

 

 

 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1536&bih=750&tbm=isch&sa=1&ei=dBQNXrrPKoramwW8kY_4Aw&q=jesie%C5%84+w+deszczu&oq=jesie%C5%84+w+deszczu&gs_l=img.3..0i30.52151.56067..56491...1.0..0.123.1567.15j2......0....1..gws-wiz-

img.......0j0i8i30j0i24j0i67j0i131.Nxqin-8MATI&ved=0ahUKEwi62YarsePmAhUK7aYKHbzIAz8Q4dUDCAY&uact=5#imgdii=OiVUwHhllYWCBM:&imgrc=OiVUwHhllYWCBM:  

 

 



Wiersz „Na straganie” – J.Brzechwa 

 

Na straganie w dzień targowy 

Takie słyszy się rozmowy: 

 

"Może pan się o mnie oprze, 

Pan tak więdnie, panie koprze." 

 

"Cóż się dziwić, mój szczypiorku, 

Leżę tutaj już od wtorku!" 

 

Rzecze na to kalarepka: 

"Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!" 

 

Groch po brzuszku rzepę klepie: 

"Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?" 

 

"Dzięki, dzięki, panie grochu, 

Jakoś żyje się po trochu. 

 

Lecz pietruszka - z tą jest gorzej: 

Blada, chuda, spać nie może." 

 

"A to feler" - 

Westchnął seler. 

 

Burak stroni od cebuli, 

A cebula doń się czuli: 

 

"Mój Buraku, mój czerwony, 

Czybyś nie chciał takiej żony?" 

 

Burak tylko nos zatyka: 

"Niech no pani prędzej zmyka, 

 

Ja chcę żonę mieć buraczą, 

Bo przy pani wszyscy płaczą." 

 



"A to feler" - 

Westchnął seler. 

 

Naraz słychać głos fasoli: 

"Gdzie się pani tu gramoli?!" 

 

"Nie bądź dla mnie taka wielka" - 

Odpowiada jej brukselka. 

 

"Widzieliście, jaka krewka!" - 

Zaperzyła się marchewka. 

 

"Niech rozsądzi nas kapusta!" 

"Co, kapusta?! Głowa pusta?!" 

 

A kapusta rzecze smutnie: 

"Moi drodzy, po co kłótnie, 

 

Po co wasze swary głupie, 

Wnet i tak zginiemy w zupie!" 

 

"A to feler" - 

Westchnął seler. 

 

 
 

Opracowała K. Łabonarska 

 


