Witam Was Wędrowniczki w środę 
Zapraszam do wykonania dzisiejszych zadań.
3,2,1…zaczynamy

1. Posłuchajcie uważnie Wędrowniczki tekstu, który zostanie przeczytany przez Waszych
rodziców.

„Zwierzęta na wsi”
Tam gdzie szumią lasy, gdzie spokojnie płynie woda,
przy niewielkiej starej chatce znajdowała się zagroda.
Co dzień z małej chatki starsza Pani wychodziła,
kury, gęsi, kaczki wczesnym rankiem już karmiła.
Był też piesek, dwa króliki nawet kotek mały,
z całą tą wiejską zwierzyną mijał dzionek cały.
Starsza Pani swe zwierzątka tak bardzo kochała,
dla nich wszystko by zrobiła – serce by oddała.
Piesek co dzień pyszne kostki z swej miseczki zjadał,
kotek białe spijał mleczko, dużo łat posiadał.
Kury wczesnym rankiem ziarno dostawały,
dzięki czemu pyszne jajka ludziom dostarczały.
Tuż za lasem, nieopodal – dziewczynka mieszkała,
bardzo często starszej Pani chętnie pomagała.
Popołudniu, tuż po szkole, co dzień przychodziła,
pomagała przy zwierzętach, z nimi się bawiła.
Wieczorami na ławeczce Pani przysiadała,
razem z swymi zwierzątkami często rozmawiała.

Kotek siadał na kolanach, pies non stop warował,
swojej Pani i przyjaciół z zagrody pilnował.
Starsza Pani prócz zwierzątek nie miała zbyt wiele,
kotek, piesek gęsi, kury – byli to Jej przyjaciele.
One również swoją wdzięczność Pani swej okazywały,
pies szczekając, kotek mrucząc, radość Jej dawały.
Czasem człowiek w swoim życiu nie musi mieć wiele,
mały piesek może również być Twym przyjacielem.
Więc pamiętać każdy musi, nie ma co tu kryć,
że dla wszystkich zwierząt trzeba zawsze dobrym być.
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Odpowiedzcie na pytania:
- Jakie zwierzęta występowały w wierszu?
- Jakie osoby występowały w wierszu?
- Jakim człowiekiem należy być dla zwierząt?
2. Narysujcie dzieci ilustracje do wiersza.
3. Wysłuchajcie odgłosów zwierząt mieszkających na wsi:
https://www.youtube.com/watch?v=WEZw-Zo-_vQ
4. Proszę wymienić zwierzęta, mieszkające na wsi:
- 5 zwierząt, których nazwa rozpoczyna się na głoskę k,
- 1 zwierzę, którego nazwa rozpoczyna się na głoskę o,
- 1 zwierzę, którego nazwa rozpoczyna się na głoskę i.
4. Wykonajcie zadania z książki str. 62 – 64.

Brawo Wędrowniczki jesteście dzielne, wykonałyście wszystkie zadania.
Pozdrawiam Was oraz Waszych rodziców p. Kinga

