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Opracowała: Ewelina Mastaj

Temat: „Spotkanie z pisarzem zaczynamy – na wyspy i do zoo wyruszamy!”.

1. „Kaczka Dziwaczka” - słuchanie wiersza Jana Brzechwy w wersji wokalnej.

KACZKA DZIWACZKA

Jan Brzechwa

Nad rzeczką opodal krzaczka 
Mieszkała kaczka-dziwaczka, 
Lecz zamiast trzymać się rzeczki 
Robiła piesze wycieczki 

Raz poszła więc do fryzjera: 
„Poproszę o kilo sera!” 
Tuż obok był apteka: 
„Poproszę mleka pięć deka”. 

Z apteki poszła do praczki 
kupować pocztowe znaczki. 
Gryzły się kaczki okropnie: 
„A niech tę kaczkę gęś kopnie!” 

Znosiła jaja na twardo 
I miała czubek z kokardą, 
A przy tym, na przekór kaczkom, 
Czesała się wykałaczką. 

Kupiła raz maczku paczkę, 
By pisać list drobnym maczkiem. 
Zjadając tasiemkę starą 
Mówiła, że to makaron, 
A gdy połknęła dwa złote, 
Mówiła, że odda potem. 

Martwiły się inne kaczki: 
„Co będzie z takiej dziwaczki?” 



Aż wreszcie znalazł się kupiec: 
„Na obiad można ją upiec!” 

Pan kucharz kaczkę starannie 
Piekł, jak należy, w brytfannie, 
Lecz zdębiał obiad podając, 
Bo z kaczki zrobił się zając, 
W dodatku cały w buraczkach. 

Taka to była dziwaczka! 

https://www.youtube.com/watch?v=EOI3V021XVA     wersja – Akademia Pana Kleksa

https://www.youtube.com/watch?v=94HprbR8RWQ

Pytania do tekstu:

– Dlaczego kaczkę nazywano dziwaczką?

– Kogo odwiedziła Kaczka Dziwaczka? 

– Co kupiła Kaczka Dziwaczka u fryzjera? W aptece? I u praczki?

– Co sądziły o niej inne kaczki?

– W co zamieniła się Kaczka Dziwaczka?

2. „Kaczka Dziwaczka” - praca plastyczna; rozwijanie wyobraźni

Stworzenie swojej własnej Kaczki Dziwaczki w dowolny sposób; używając dowolnych materiałów,

dowolnej techniki.

3. Rymowanki z Kaczką Dziwaczką – zabawa kształtująca kompetencje językowe.

Dziecko  wypowiada  na  głos  nazwy  tego,  co  znajduje  się  na  obrazkach  i  wskazuje,  które  z

wypowiedzianych słów tworzą rym. 

https://www.youtube.com/watch?v=EOI3V021XVA
https://www.youtube.com/watch?v=94HprbR8RWQ




4. Co to za zwierze? – zabawa rozwijająca percepcję wzrokową. 

- Na dywanie są rozłożone w rozsypce fotografie kilku zwierząt oraz fragmenty ilustrujące sierść i

skórę tych zwierząt. Dziecko ma za zadanie połączyć w pary fotografię zwierzęcia z fragmentem

jego sierści lub skóry.

- Dziecko nazywa zwierzęta, a następnie dzieli nazwy zwierząt na sylaby (wyklaskuje).










