
 Witam po Świętach. Przygotowałam kolejne propozycje zajęć. W tym tygodniu 
omówimy zwierzęta w gospodarstwie. 

 

KROWA 

Zbigniew Dmitroca  

Krowa ciężko nie pracuje, 

ciągle tylko trawę żuje, 

kiedy się do syta naje, 

dużo mleka ludziom daje. 

 Po przeczytaniu wierszyka następuje rozmowa na temat, o czym wierszyk był. Myślę, 
że w domu się znajdzie książka z obrazkiem krowy. Jeżeli Państwo chcą można dziecku za 
pomocą you touba puścić dźwięk, jaki wydaje krowa. 

 

 

SPRÓBUJ I ROZPOZNAJ CO JESZ! 

 Proszę się upewnić przed zabawą czy Państwo mają w domu produkty mleczne. 
Proszę dziecku pozwolić posmakować poszczególne produkty i spytać czy wie, co właśnie 
zjadł. 

 

 

DOBIERANIE W PARY 

 Zachęcam do zagrania gry „Memory”, szukamy dwóch takich samych obrazków. W 
zależności od możliwości dziecka wybieramy z iloma elementami będziemy grać oraz czy to 
będzie wersja tzw. karty zakryte czy karty otwarte. 

 

 

 

 



ŚWINKA 

„DZIWNE ROZMOWY” - piosenka jest dostępna na you toube, którą wersje 
państwo wybiorą zależy od Was. 

 

TEKST PIOSENKI: 

 

W chlewiku mieszka świnka 

i trąca ryjkiem drzwi. 

Gdy niosę jej jedzenie to ona „kwi,kwi,kwi”. 

Opodal chodzi kaczka, 

co krzywe nóżki ma. 

Ja mówię jej „dzień dobry” a ona „kwa,kwa,kwa”. 

Na drzewie siedzi wrona, 

Jest czarna trochę zła. 

Gdy pytam „ jak się masz” to ona „kra,kra,kra”. 

Przed budą trzy szczeniaczki, 

podnoszą straszny gwałt. 

Ja mówię „cicho pieski” a one „hau,hau,hau”. 

 

 

 A teraz trudniejsze zadanie J. Bardzo proszę narysować dziecku świnkę. 
Proszę by dziecko świnkę pokolorowało, wybór techniki zostawiam do wyboru. 

 

 

 



KACZKA 

 Proszę dziecku  przeczytać wierszyk KACZKA DZIWACZKA  Jana 
Brzechwy. 

 

ZABAWA  

CO TO LATA CO TO BIEGA 

Do zabawy potrzebujemy obrazki różnych zwierząt. Dziecku zadajemy pytania: 

• Które zwierzęta latają? 
• Które zwierzęta biegają? 
• Które zwierzęta dają mleko? 

 

OWCA 

 „OWIECZKA” 

Praca plastyczna, za pomocą waty, płatków kosmetycznych staramy się na papierze 
stworzyć kształt owieczki. Przyklejamy klejem. 

ZABAWA RUCHOWA 

 „ NA POLU” 

Dziecko maszerują po pokoju, wymawiamy nazwę zwierzęcia a dziecko kuca i 
naśladuje dźwięk, jaki dane zwierze wydaje.  

„OWCE I OWIECZKI” 

Proszę dziecku opowiedzieć o tym jak jest owieczka mięciutka, milutka. Może macie 
w domu pluszową zabawkę „owieczkę”. 

Zabawa polega na tym, że do pudełka, torby wkładamy różne przedmioty, możemy 
dziecku zawiązać oczy (jeżeli to zaakceptuje), dziecko losuje jakiś przedmiot i stara nam się 
opowiedzieć jaki jest w dotyku, jeżeli dziecko ma trudności proszę opowiedzieć dziecku jaki 
przedmiot ma. 

 

 

 


