
CZWARTEK - 16.04.20r. 

1. Gdzie kto mieszka ?  

• Kury, kogut – kurnik 

• Świnki – chlew 

• Koń – stajnia 

• Krowa – obora 

• Pies – buda 

Na obrazku znajdź ukryte elementy.  
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2. Zaśpiewajmy razem piosenkę pt. ,,Stary Donald” 

https://youtu.be/KITSIpt5GzA 

1.  Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

A na tej farmie krowę miał ija, ija o! 
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Krowa mu – mu - mu, mu, mu. 

 

2. ... świnkę miał ija, ija o! Świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; 

krowa mu – mu – mu, mu, mu. 

3. ... pieska miał, ija, ija o! Piesek hau – hau - hau, hau, hau; 

świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; krowa mu – mu - mu, mu, mu 

4. ... kury miał, ija, ija o! Kury ko – ko – ko, ko, ko; ... 

5. ... gąskę miał, ija, ija o! Gąska gę – gę – gę, gę, gę; ... 

6. ... kaczkę miał, ija, ija o! Kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, kwa; .... 

7. ... owce miał, ija, ija o! Owce be – be – be, be, be; … 

8. ... kotka miał, ija, ija o! Kotek miau – miau – miau, miau, miau; 

owce be – be – be, be, be; kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, kwa; 

gąska gę – gę – gę, gę, gę; kury ko – ko – ko, ko, ko; 

piesek hau- hau- hau, hau, hau; świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; 

Krowa mu – mu - mu, mu, mu. 

9. Stary Donald farmę miał ija, ija o! Ija, ija o! 

• Wystukaj rytm piosenki na dwóch klockach. 

 

3. Nazwij zwierzęta, połącz je z ich cieniami. Możesz to zrobić palcem na ekranie 

komputera. 
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• Pokoloruj rysunek. Weź czystą kartkę. Przyklej na niej płot, obok niego drzewo, nad 

drzewem-słońce i chmurkę. Na płocie przyklej kota, przed płotem psa, a ptaka nad 

kotem. 

• Rysunek możesz  sam narysować. 
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4. Zrób coś miłego dla swoich rodziców. 

Życzymy miłego dnia ☺ 

 

 

 



 


