
Temat kompleksowy Wiosna na wsi 

Piątek 16.04.21 

Dzień 4 Człowiek i zwierzęta 

 

Witajcie Kotki, pobawcie się razem z nami! 

 

Obejrzyjcie najpierw  prezentację „Co nam dają zwierzęta?” 

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4 

 

Jakie zwierzęta widzicie na obrazku? Podajcie ich nazwy. 

 

 

 

 

 



A teraz poproście mamusię lub tatusia o przeczytanie wiersza E. 
Stadtmüller „Śniadanie”. 

 

Jedźmy na wieś – daję słowo, 

że tam można podjeść zdrowo. 

Już od rana białą rzeką 

wyśmienite płynie mleko. 

Płynie do nas wprost od krowy, 

serek z niego będzie zdrowy. 

Kura chwali się od rana: 

– Zniosłam jajko, proszę pana! 

Proszę spojrzeć – to nie bajka. 

Wprost od kury są te jajka! 

Jeszcze tylko kromka chleba 

i do szczęścia nic nie trzeba. 

 

Ćwiczenie dla 6-latków: przeczytajcie zdania 

Krowa daje mleko. Kura znosi jajka. 

 
Policzcie wyrazy w każdym zdaniu, możecie zaznaczyć ich ilość za 
pomocą klocków. 

 

Porozmawiajcie teraz na temat wysłuchanego wiersza.  Rodzic pyta: 

 -Dlaczego autor wiersza zachęca do wyjazdu na wieś?  

-Czym chwaliła się kura?  

-Jakie jeszcze inne zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku?  

 



 

Jak myślicie, po co ludzie hodują zwierzęta (np.: kury, gęsi, kaczki, 
konie)?  

 

 



Poproście mamusię lub tatusia o przeczytanie informacji na 
planszach „Znaczenie zwierząt dla człowieka” 

 

 

 



 

 



 

 

Czy potraficie odpowiedzieć na pytania np.: 

- co można zrobić z mleka 

- co można zrobić z piór gęsich 

- co można zrobić z jaj 

 

Zabawa ruchowa „Zwierzęta na wiejskim podwórku” 

Rodzic mówi dziecku nazwę zwierzątka z wiejskiego podwórka, a 
dziecko naśladuje jego sposób  poruszania się i charakterystyczne 
odgłosy. 

 

 

Jeżeli będzie słoneczna pogoda wyjdźcie na podwórko, przyglądajcie się 
jakie cienie rzucają drzewa w waszym ogrodzie lub inne obiekty.  

Czy cień zawsze znajduje się w tym samym miejscu.  

 

Zabawa ćwicząca spostrzegawczość wzrokową „Bystre oczko”. 
Znajdźcie różnice na obrazkach 



 

 



Karty do wykonania na dzisiaj 

Dzieci 5-letnie cz.4 s. 66, 67 

Dzieci 6- letnie cz.4 s.80, 81 

 

Pozdrawiamy Was serdecznie, miłego dnia Kotki! 

Pani Edytka i Pani Małgosia 


