
Temat kompleksowy: „Wiosna na wsi” 
Termin realizacji: 06.04. – 09.04.2021r. 

 Czwartek dn. 08.04.2021r.

Drodzy Rodzice! Drogie   Dzieci!
Dzisiejsze zajęcia  wpisują  się  w obszar  edukacji  kulinarnej.  Naszym celem

będzie poznanie przetworów z mleka oraz przypomnienie sobie zwierząt z wiejskiego
podwórka.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

CZEŚĆ I

1. Posłuchajcie i zaśpiewajcie naszą piosenkę na powitanie.                                  
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk 

2. Dzisiejsze  zajęcia  rozpoczniemy  od  przypomnienia  sobie,  jakie  zwierzęta
mieszkają w gospodarstwie na wsi. Obejrzyjcie film i odgadnijcie zagadki.

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U

3. A teraz spróbujcie odpowiedzieć na pytania:

• Jakie zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku?
• Jak się nazywają: "mama", "tata" i "dziecko" zwierząt mieszkających w 

gospodarstwie?
• Jak nazywają się domy zwierząt mieszkających na wsi?
• Co jedzą zwierzęta mieszkające na wsi?
• Dlaczego hodowane są zwierzeta w gospodarstwie i co nam dają?
• W jaki sposób należy zachowywać się wobec zwierząt?

4. A teraz, na podstawie filmu, porozmawiamy także o tym jak produkowane jest
mleko.

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

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk
https://www.youtube.com/watch?v=y_gXAlEJCik
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U


5. Jakie znacie produkty zrobione z mleka? Które z nich lubicie najbardziej? Czy
mleko i produkty mleczne są zdrowe?Dlaczego?

6. Teraz wspólnie z Rodzicami klaszcząc podzielcie na sylaby wymienione przez
was produkty mleczne lub/i nazwy zwierząt mieszkających na wsi.

Poziom1.  Utrwalamy  wybrane  produkty  mleczne  (kilka),  wspomagamy
dziecko naturalnymi rekwizytami (przetworami) lub obrazkami.

CZĘŚĆ II

1. W  celu  utrwalenia  wiadomości  o  produktach  mlecznych,  zapraszamy  do
obejrzenia filmu.
https://www.youtube.com/watch?v=Veacl9J-yrQ

2. Zapraszamy do wydrukowania i uzupełnienia kart pracy (na końcu dokumentu,
w Załącznikach), zgodnie z poleceniami.

Poziom 1 Zadania na kartach pracy ograniczamy poprzez wybór z dwóch, trzech
(zależnie od możliwości dziecka), zasłaniając pozostałe kartką.  

Propozycja zabaw podzielona jest na dwie części zabawowe: część I - poranna, część
II – popołudniowa. 

Poziom 1 dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci posiadających orzeczenie
o potrzebie  kształcenia  specjalnego.  Każdy Rodzic  dostosowuje poziom zadań do
możliwości swojego dziecka.

Życzymy udanej zabawy! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak
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