
Witajcie Rodzice i dzieci   

Dzisiaj piątek i kolejny temat związany ze zwierzętami , które żyją na wsi. Dzisiaj porozmawiamy 

o krowie. Dowiemy się jakie produkty powstają z mleka  i jakie są właściwości zdrowotne 

produktów mlecznych , poznacie nowe pojęcie : ,,nabiał ” i będziemy wykonywać różne ciekawe 

rzeczy. 

Dziękuję za już  przysłane zdjęcia i czekam na więcej . 

A teraz zapraszam Was na zajęcia. 

 

Temat: Zwierzęta z wiejskiego podwórka – krowa. 

1. Powitanie i rozgrzewka na dobry dzień- Przybij piątkę 

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

2. Wysłuchanie wierszyka –  Tylko nic nie mówcie krowie !!! 

Nabiał – produkt smaczny, zdrowy. 

Dostajemy go od krowy. 

Tylko nic nie mówcie krowie! 

Jak się krowa o tym dowie, 

to się jej przewróci w głowie 

i gotowa narozrabiać…… 

I przestanie nabiał dawać, 

czyli masło, mleko, sery i śmietankę – na desery! 

No i jajka. Co za bajka ??? 

Przecież jajka kura daje. 

Tylko nic nie mówcie kurze! 

Niech je znosi jak najdłużej! 

Bo jak o tym się rozgłosi………. to przestanie jajka znosić! 

Rozmowa na temat wiersza: Co to jest nabiał? 

Jakie produkty były wymienione w wierszu? 

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


Jakie zwierzęta dają  mleko? ( krowa, owca, koza ) 

Czy wszyscy ludzie mogą pić mleko? (nie) 

Dlaczego jajka też są nabiałem? 

Dzieci wymieniają produkty, które zaliczamy do nabiału, a Rodzice mogą wytłumaczyć , że cechą 

wspólną tych produktów jest – duża zawartość białka i wapnia i, że  warto 

spożywać  produkty  mleczne           (oczywiście jeżeli ktoś nie jest uczulony ). 

 obejrzyjcie filmik o produktach mlecznych: 

https://www.youtube.com/watch?v=Veacl9J-yrQ 

  

3. Zabawa ruchowa do piosenki – Krówka Mu 

 wysłuchajcie piosenki ( słowa piosenki są pod filmikiem) ) 
 zamieńcie się w krówki i zatańczcie wesoło tak jak podpowiada Wam muzyka 

https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU 

Spójrzcie na obrazki ( poniżej ) i zobaczcie : 

 jak wygląda : byk, krowa i cielaczek – opowiedzcie o ich wyglądzie 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/BYK-KROWA-CIELAK.pdf 

 oraz  dowiecie się – Co nam daje krowa? 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/CO-NAM-DAJ%C4%84-

ZWIERZ%C4%98TA-KROWA.pdf 

Czy wiesz skąd mamy poszczególne produkty : 

 wykonaj zadanie zgodnie z podaną instrukcją – nie musisz od razu uzupełnić wszystkie karty pracy 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/co-otrzymujemy…-karty-pracy3.jpg 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/co-otrzymujemy…-karty-pracy1.jpg 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/co-otrzymujemy…-karty-pracy6.jpg 

A może zajrzysz  do swojej lodówki i sprawdzisz : jakie produkty mleczne są u Was? Poproś 

Rodziców może razem spróbujecie serka czy jogurtu – Smacznego!!! 

 4. Zabawa logopedyczna usprawniająca narządy mowy – Dzień dobry zwierzątka 

 Rodzice czytają wierszyk, a zadaniem dzieci ( a może i Rodziców) jest wykonanie poszczególnych 
ćwiczeń- Dobrej zabawy!!! 
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Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury w kurniku na 

grzędzie (oblizywanie czubkiem języka górnych zębów po wewnętrznej stronie), krowa i koń w 

oborze (unoszenie języka za górne zęby) a piesek w budzie (oblizywanie górnych zębów). 

Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szerokie otwieranie buzi i wysuwanie języka nie 

dotykając o zęby), rozejrzał się po podwórku (kierowanie języka w kąciki ust, przy szeroko 

otwartych ustach), wyskoczył na płot (unoszenie języka nad górną wargę) i głośno zapiał – 

kukuryku!! 

Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały – ko – ko – ko!! Na śniadanie kurki zjadły 

ziarenka ( naśladowanie chwytanie ziarenek  wargami). 

Obudził się też piesek, zaszczekał – hau, hau, hau!! Pobiegał w koło podwórka (usta szeroko 

otwarte, oblizywanie warg ruchem okrężnym). Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy 

(wysuwanie szerokiego języka do brody). 

Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał – miau, miau!! Wypił mleczko z miseczki 

(wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki). 

W  oborze zaryczała krowa mu ,mu,mu (wysuwanie warg do przodu jak przy samogłosce u). 

A koń zaparskał w stajnie ,  że też już nie śpi (parskanie, kląskanie). 

A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz?  

5. Praca plastyczna –   Mleko pijemy, w górę rośniemy 

Wykonanie plakatu techniką kolażu ( lub można narysować) . Rodzice  przygotowują arkusz 

papieru  z napisem: Mleko pijemy, w górę rośniemy ( albo inne hasło).  Dziecko  mają za  zadanie 

odszukać i powycinać z gazet produkty mleczne oraz przykleić je na przygotowanym plakacie . 

Jeżeli chcesz wykonać inna pracę związaną z naszym tematem , to możesz np. narysować lub 

wykonać  krowę z rolki ( do Waszej makiety ). 

6.. Kącik kulinarny – Kanapka – Krówka 

Składniki: 

  2  kromki chleba różnej wielkości (najlepiej , żeby to był chleb razowy) 
 żółty ser 
 oliwkę zieloną i oliwkę czarną 
  plasterek ogórka 
  plasterek pomidora 
 2 plasterki marchewki 
 masło 

Jak zrobić kanapkę: 

Kroimy chleb i smarujemy go masłem. Układamy na nim ser. Komponujemy resztę naszej 

„układanki” – oczy, pysk krowy, uszka i język z  warzyw . 

Smacznego!!! 

Pozdrawiam 

Trzymajcie się ciepło- Pani Iwonka  

 


