
WITAMY WAS DRODZY RODZICE I DZIECI, 

I ZAPRASZAMY NA CZWARTKOWE ZAJĘCIA  

I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY. 

 

Leśny Skrzacie, dzisiaj czekają na nas zadania matematyczne. Przyjrzyj się obrazkowi. Tak 

wyglądają prawdziwe pola, które posiadają rolnicy. 

 

 

A teraz wyobraźmy sobie, że chcemy zmierzyć tylko to zaznaczone pole naszego rolnika… 

 

 

Kochane  Leśne Skrzaty i Drodzy Rodzice jesteśmy teraz w domu … Ale nauczymy się 

dokonywać pomiaru długości przedmiotów wykorzystując teraz stopę Leśnego Skrzata.  

A więc zmierzymy z pomocą Waszych Rodziców np. długość dywanu w domu lub długość 

pokoju. 

Leśny Skrzacie ustaw się na początku np. dywanu i stawiając stopę za stopą licz razem  

z Rodzicem… A dowiemy się ile mierzy Wasz dywan. 

Leśne Skrzaty i Drodzy Rodzice jeżeli tylko macie jeszcze ochotę możecie zmierzyć inne 

rzeczy np. 

• dłonią (stawiając dłoń za dłonią) ile mierzy Wasz stół, stolik? 

• Sznurkiem, ile mierzy kartka papieru?                                                     Powodzenia! 

 



Rodzice, a teraz zachęcamy do posłuchania  piosenki  „Dziadek fajną fermę miał”, którą 

znaleźć można tutaj → https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q    można także śpiewać, 

tekst znajduje się poniżej (rozwijanie zainteresowań muzycznych) 

Piosenka  „Dziadek fajną fermę miał”  
 

1. Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo, 

Kurki na niej hodował, ijaijaoooo, 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 
 

2. Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo 

Krówki na niej hodował, ijaijaoooo, 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 
 

3. Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo, 

Świnkę na niej hodował, ijaijaoooo, 

Świnka chrumchrum tu i chrumchrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, ciągle tylko chrum chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, mu tu, mu tam, 

Ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, ko tu, ko tam, 

Ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 
 

4. Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo 

Kaczki na niej hodował, ijaijaoooo, 

Kaczki kwakwa tu i kwakwa tam, 

Kwa tu, kwa tam, ciągle tylko kwaaa. 

Świnka chrumchrum tu i chrumchrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, ciągle tylko chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, mu tu, mu tam, 

Ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, ko tu, ko tam, 

Ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 

 

SZANOWNI RODZICE!  

 

A może śpiewacie razem z dzieckiem? Może śpiewacie wszyscy razem, całą rodziną? 

Śpiewacie podczas zabawy, jazdy samochodem, spacerów? Nie? Najwyższa pora zacząć!  

Już od dawna wiadomo, że śpiewanie wspiera rozwój dziecka: zarówno rozwój słuchu, jak  

i zasób słownictwa. Komu z nas mamy i babcie nie śpiewały? No właśnie……… 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q


Korzyści wspólnego śpiewania: 

• Rozwijanie słuchu muzycznego (odpowiedzialnego za rytm, melodię, intonację, 

natężenie głosu, tempo) 

• Wspieranie aparatu oddechowo-fonacyjnego. 

• Generowanie uczucia szczęścia. 

• Wsparcie szybkiego uczenia się. 

• Zwiększenie koncentracji i umiejętności zapamiętywania. 

 

A więc teraz Szanowni Rodzice zapraszamy do ponownego zaśpiewania piosenki, a nasze 

Leśne Skrzaty będą naśladować zwierzęta występujące w utworze. Jesteśmy pewne, że się to 

uda!!!  
 

Leśny Skrzacie,  na zakończenie dzisiejszych zajęć proponujemy ćwiczenia graficzne. 
Narysuj drogę zwierząt do obory (rozwijanie sporawości manualnej i percepcji wzrokowej ). 

 

Dla chętnych 

Leśny Skrzacie, na poniższych obrazkach pokazano, co zrobić, aby wyhodować roślinę. 

Spróbuj z pomocą Rodziców założyć swoją domową hodowlę roślin.  

Pamiętaj, że rośliny  

lubią światło  

(promienie słoneczne)  

oraz wodę! 

 

Leśny Skrzacie  

sprawdzaj systematycznie  

każdego dnia  

czy Twoja roślina  

już zaczyna rosnąć.     

Powodzenia! 

                                                 


