
GRUPA III 
KARTY PRACY ( 20 - 24 IV ) – TYDZIEŃ VI 

  „Na wiejskim podwórku”- zmodyfikowany wiersz S. Kraszewskiego.    
 
Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 
Krowa- łaciate cielątko 
Koń- brązowe źrebiątko 
Świnka- różowe prosiątko 
Kurka- pierzaste kurczątko 
Kaczka- płetwiaste kaczątko 
Każda prowadzi swoje dzieciątko! 
 
Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 
Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 
Krowa- łaciate cielątko 
Koń- brązowe źrebiątko 
Świnka- różowe prosiątko 
Kurka- pierzaste kurczątko 
Kaczka- płetwiaste kaczątko 
Każda prowadziła swoje dzieciątko! 
Każda zgubiła swoje dzieciątko! 
 
Wtem gospodarz konna furką wjechał prosto na podwórko. 
Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 
Lamentują biedne mamy: „Co my teraz zrobić mamy?” 
 
Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 
Krowa- łaciate cielątko 
Koń- brązowe źrebiątko 
Świnka- różowe prosiątko 
Kurka- pierzaste kurczątko 
Kaczka- płetwiaste kaczątko 
Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Znalazło mamę każde dzieciątko! 

Film” Gdzie jest moja mama” https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karta pracy- Gdzie moja mama? – Połącz dziecko z mamą.  
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Połącz.  

 

 

 

 

Źródło: https://lululataupe.com 



 

Czas na zagadki:  

 

-    W każdej wsi jest taki budzik. 

Który co dzień wszystkich budzi. (kogut) 

 

-    Ciężko pracuję na wsi cały dzień. Odpoczywam w stajni i nie  

jestem leń.  (koń) 

 

-     Gdaczę sobie: ko, ko, ko, 

Na śniadanie dam ci jajko.  (kura) 

 

-     Nad rzeczułką wartką,   kto to drepce z dziatwą? 

Żółte nóżki ma.  Gę, gę, gę, gę, gę! ...   (gęś) 

 

-     Tak cichutko chodzi,  że go nikt nie słyszy, i dlatego bardzo  

boją się go myszy. ...(kot) 

 

-    Mieszka w chlewiku tłuścioszka znana. 

Przez ludzi na słoninkę i mięso chowana. ...(świnia)             

 

-    Ma długie uszy, futerko puszyste,                                                                                                    

ze smakiem schrupie sałaty listek. (królik)                 

                                                                               

-    Bywa siwy, gniady, kary,  

Wozi ludzi i ciężary. ... (koń) 

 
-  Za kości rzucone dziękuje ogonem. ... 

(pies) 

 

 

 

 

 

 

 



Dopasuj cienie do zwierząt. 

 

 
Źródło: https://nowowydane.pl 



 

 

 

 



Kolorowe puzzle – wytnij elementy, ułóż owieczkę, przyklej ułożony obrazek na kartce. 
Powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Origami – świnka 

 

 

Do wykonania potrzebne będą: 

– jedno koło bardzo duże różowe, 
– 2 koła średnie różowe, 
– 7 kół mniejszych różowych, 
– 1 koło mniejsze szare, 
-2 kółeczka wycięte dziurkaczem czarne i 2 różowe. 

 
Wykonanie: 

1. Przyklejamy największe koło tworzące korpus i koło średnie jako głowę. 
2. Drugie średnie koło zginamy na pół i przyklejamy na dolnej połowie głowy. 

3. Do szarego kółeczka mocujemy dwa maleńkie różowe tworzące nosek i całość naklejamy 
na pyszczek. 

4. Oczka tworzymy z czarnych maleńkich kółek. 
5. Uszy: koła zaginamy najpierw na pół, a później delikatnie po skosie (myślę, że widać to 

dokładnie na obrazku). Podobnie z ogonkiem. 
6. Nóżki to po prostu koła złożone na pół. 
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