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„Co nam dają zwierzęta?” 

 

Dzień dobry kochani! 

Czy lubicie mleko, jogurty, serki i jajka? Jestem pewna, że tak! Dziś się dowiemy, skąd jej 

mamy i komu tak naprawdę je zawdzięczamy  

 

1. Moi mili na początek pobawmy się w „Gili – gili” ! 

Spróbujcie naśladować paluszkami ruchy nauczycielki 

https://www.youtube.com/watch?v=DZ9finhp7BA 

 

2. Wiejskie zwierzątka znam i zagadki za chwilę rozwiążę sam! 

Posłuchajcie rymowanek  i spróbujcie zgadnąć, o jakich zwierzątkach mówią: 

Chodzi po podwórku 

Woła kukuryku, 

On i jego przyjaciele mieszkają w kurniku. 

 ( kogut) 

 

Bawię się w błocie 

Kwiczę: „Kwiku, kwiku”.  

Mieszkam w chlewiku  

(świnia)  

 

Dwa rogi, ogon mam.  

Zdrowe mleko daję wam.  

(krowa)  

 

Często wołam: me, me,  

Czy ktoś wełnę moją chce?  

(owca)  

 

Ciężko pracuję na wsi cały dzień.  

Odpoczywam w stajni i nie jestem leń 

(koń) 

 



Chodzę gęsiego, białe piórka mam 

I po swojemu tak sobie gęgam.  

(gęś) 

3. „Jaka głoska ukryła się na początku?” 

 

Klikając w poniższego linka, będziecie mogli pobawić się w interaktywną grę. 

Waszym zadaniem będzie zgadnąć, na jaką głoskę zaczynają się nazwy wiejskich 

zwierzątek. 

 

https://view.genial.ly/5e94acb69334740d78ba4412 

 

 

4. „Co nam dają zwierzęta?” 

 

Jeśli macie taką możliwość wydrukujcie i wytnijcie  ilustracje „Wiejskie dobra” 

(w  załączniku).  

 

Przypatrzcie się dokładnie wszystkim obrazkom, nazwijcie produkty, które się na nich 

znajdują. Następnie przyporządkujcie je do odpowiednich zwierząt. 

Czy wiecie, które produkty pochodzą bezpośrednio od zwierząt, a które są 

przetworzone? 

 

5. Pobawmy się w detektywów! 

 

Rozejrzyjcie się uważnie i spróbujcie odszukać w domu 5 produktów, które posiadacie 

dzięki wiejskim zwierzętom. Może ktoś znajdzie ich więcej niż 5? 

 

6. „Smaczna jajecznica” i „Zdrowe mleko” – historyjki obrazkowe. 

 

Wystarczy, że wybierzecie jedną historyjkę Wydrukujcie i wytnijcie obrazki, 

ułóżcie je w odpowiedniej kolejności i opowiedzcie historię o tym, skąd mamy mleko 

lub jajka. 

Czy lubicie jajka oraz mleko? 

Jakie są Wasze ulubione potrawy z jajek? 

Co smacznego można przygotować z mleka? 

 

7. Jedziemy na wieś! 

 

Jeśli chcecie wybrać się na wycieczkę na wieś, do gospodarstwa rolnego, zapraszam 

Was do obejrzenia odcinka Domowego Przedszkola „Co słychać na wsi?”. Dzięki 

przygodzie Reksia i Pucka dowiecie się, skąd się bierze mleko. 

 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831 

https://view.genial.ly/5e94acb69334740d78ba4412
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831


 

 

 

 

8. A kto powiedział że mleko musi być białe? Nasze może być kolorowe!  

 

Sprawdźcie jakie to proste! Może sami spróbujecie zrobić takie doświadczenie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g 

 

9. Wszystkie mądre główki grają w planszówki! 

 

W załączniku przesyłam planszę do gry „Zwierzęta wiejskie”. Wydrukujcie ją i 

wymyślcie własne zasady gry. Zastanówcie, jakie zadania mogą oznaczać pola ze 

zwierzętami. Nie zapomnijcie także o polach specjalnych Teraz potrzeba wam tylko 

kostki i pionków. Zaproście domowników do wspólnej zabawy! 

 

10.  Wszystko o zwierzątkach wiejskich już wiemy, więc teraz zabawny quiz 

rozwiążemy 

 

Na zakończenie naszej wycieczki po wiejskiej zagrodzie, zapraszam Was do 

rozwiązania krótkiego Quizu Sprawdźmy, co zapamiętaliście 

 

https://edukreatornia.wordpress.com/2020/04/15/zwierzeta-wiejskie-quiz/#more-2092 

 

11. Dla chętnych przesyłam także kilka dodatkowych Kart Pracy: 

 

Karta Pracy nr 1 

Zamalujcie te litery, które są potrzebne do napisania podanych wyrazów w ramce. 

Pokolorujcie zwierzątka. 

 

Karta Pracy nr 2 

Znajdźcie i zaznaczcie 8 różnic między obrazkami. 

 

Karta Pracy nr 3 

Podzielcie nazwy zwierząt na sylaby. Pod obrazkiem narysujcie tyle kresek z ilu sylab 

składa się nazwa danego zwierzęcia. 

 

Karta Pracy nr 4 

Otocz pętelką te zwierzęta, których nazwy rozpoczynają się tą samą głoską. 

 

12. Dzisiaj proponuję Wam dwie prace plastyczne. Wybierzcie tę, która bardziej 

przypadnie Wam do gustu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g
https://edukreatornia.wordpress.com/2020/04/15/zwierzeta-wiejskie-quiz/#more-2092


 Stwórzcie własną grę planszową o wiejskiej tematyce. Zaprojektujcie planszę, 

narysujcie pola. Może spróbujecie samodzielnie wykonać pionki? 

 

 Wykonajcie traktor z figur geometrycznych – szablon przesyłam w załączniku. 

 

 

 

W nagrodę za to, że cały tydzień wspaniale pracowaliście i wykonaliście wszystkie 

zadania, przesyłam Wam odznakę Super Farmera oraz puzzle Jeśli macie ochotę, 

możecie je wydrukować, wyciąć po liniach i ……do dzieła! 

 


