
Temat kompleksowy: „Wiosna na wsi” 
Termin realizacji: 13.04. – 17.04.2020r. 

 Czwartek dn. 16.04.2020r.

Drodzy Rodzice!
Zanim przystąpicie do zabawy z dzieckiem, musicie wiedzieć, że nasze zajęcia

składają się z dwóch części: część I  - główna, część II- popołudniowa utrwalająca.

Kochane 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  zabawy  dydaktycznej  „Na  wiejskim
podwórku”.

Na  podstawie  ilustracji  (link  do  ilustracji  niżej)  oraz  wiedzy  własnej
odpowiedz na pytania:

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

gospodarstwie?
• W jaki sposób należy zachowywać się wobec zwierząt?

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


https://i2.wp.com/przedszkouczek.pl/wp-
content/uploads/2019/05/ZwierzetaNaWsi.jpg?resize=800%2C539&ssl=1 

3. Porozmawiamy także  o  produktach,  które  otrzymujemy z  mleka.  Posłuchaj
wiersza. Staraj się zapamiętać jak najwięcej nazw mlecznych produktów.

„Przetwory z mleka”
Bożena Forma

Na zakupy wyruszamy,
dużą torbę zabieramy.
Trzeba kupić serek biały
i ser żółty w dziury cały.
Smaczny jogurt waniliowy,
naturalny, truskawkowy.
I koniecznie też maślankę,
ser topiony i śmietankę.
Różne są przetwory z mleka,
zatem niechaj nikt nie zwleka.
Dnia każdego – to zasada
coś z nabiału niechaj zjada.

Po przeczytaniu tekstu Rodzic prosi dziecko, żeby powiedziało, jakie zwierzęta
dają  mleko,  które  wykorzystują  ludzie.  Jeśli  jest  taka  konieczność,
podpowiada, że nie tylko krowa, ale także np. owca, koza. Prosi dziecko, by na
podstawie wysłuchanego wiersza i własnej wiedzy powiedziało, jakie produkty
są zrobione z mleka. Dziecko podaje nazwy produktów, dzieli je na sylaby.
Poziom1.  Utrwalamy  wybrane  produkty  mleczne  (kilka),  wspomagamy
dziecko naturalnymi rekwizytami (przetworami) lub obrazkami.

https://i2.wp.com/przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZwierzetaNaWsi.jpg?resize=800%2C539&ssl=1
https://i2.wp.com/przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZwierzetaNaWsi.jpg?resize=800%2C539&ssl=1


CZĘŚĆ II

1. „Zwierzęta w gospodarstwie” – Rodzic odtwarza nagrania odgłosów zwierząt,
które  mogą  zamieszkiwać  wiejską  zagrodę  (link  do  odtworzenia  poniżej).
Zadaniem dziecka jest zapamiętanie jak największej liczby zwierząt, których
odgłosy  usłyszały  oraz  wymienienie  tych  zwierząt. Następnie  rodzic  prosi
dziecko, żeby opowiedziało coś o tych zwierzętach. 
Poziom  1.  Podczas  słuchania  odgłosu  zwierzęcia,  wspomagamy  dziecko
obrazkiem.
https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0&feature=youtu.be 

2. Zapraszamy do obejrzenia filmu „W krainie sera – czyli jak powstają sery”
(link filmu poniżej).
https://www.youtube.com/watch?v=adyD07I9shY&feature=youtu.be 

3. Możecie  wcielić  się  w  rolę  detektywów  i  sprawdzić  pod  czujnym  okiem
Rodzica,  jakie  produkty mleczne  kryją  się  w waszej  lodówce.  Zbadajcie  je
zmysłami: wzroku, dotyku i smaku.

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

Kochani Rodzice!
Zachęcamy do:

 odwiedzania  zakładki  „Nauczyciel  wspierający”,  grupa  „Odkrywcy”,  gdzie
przedszkolaki mogą spotkać się na zajęciach z ciocią Magdą,

 do kontaktu z nami poprzez skrzynkę e-mail (adresy podane na stronie grupy).

Na piątek przygotujcie: .

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

https://www.youtube.com/watch?v=adyD07I9shY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0&feature=youtu.be

