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„Wiejskie podwórko” 

 

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

je mamy i komu tak naprawdę je zawdzięczamy :). 

 

1. Moi mili na początek pobawmy się w "Gili - gili"! 

Spróbujcie naśladować 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 pracuje na wsi cały dzień. 

Odpoczywam w stajni i nie jestem leń. 

(koń) 

 

Chodzę gęsiego, białe piórko mam, 

i po swojemu tak sobie gęgam. 

(gęś) 

 

3. "Co nam dają zwierzęta?" 

Jeśli macie możliwość wydrukujcie  i z pomocą rodziców wytnijcie ilustracje 

"Wiejskie dobra". 

Przypatrzcie się dokładnie wszystkim obrazkom, próbujcie nazwać produkty, które się 

na nich znajdują. Następnie spróbujcie przyporządkować je do odpowiednich 

zwierząt.  

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


 

4. 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? :) 

 

5."Smaczna jajecznica" i "Zdrowe mleko" - historyjki obrazkowe. 

Wystarczy, że wybierzecie jedną historyjkę:) Jeśli macie możliwość wdrukujcie i 

wytnijcie obrazki, następnie spróbujcie ułożyć je w odpowiedniej kolejności :) jeśli nie 

możecie wydrukować, spróbujcie opowiedzieć historię patrząc na obrazki na ekranie. 

Czy lubicie jajka oraz mleko? :) 

Jakie są Wasze ulubione potrawy z jajek? 

Co smacznego można przygotować z mleka? 

 

6. 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 

 

7. 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 

 

8. Wszystkie mądre główki grają w planszówki! :) 

W załączniku przesyłam planszę do gry "Zwierzęta wiejskie". Możecie ją wydrukować 

i stworzyć własne zasady gry. Zastanówcie się, jakie zadania  mogą oznaczać pola ze 

zwierzętami. Nie zapomnijcie także o polach specjalnych. Teraz potrzebujecie jeszcze 

kostkę do gry i kilka pionków. Zaproście domowników do wspólnej zabawy :). 

 

9. Dzisiaj dwie propozycje prac plastycznych, wybierzcie tę, która najbardziej 

przypadnie Wam do gustu:) 

- stwórzcie własną grę planszową o wiejskiej tematyce. Zaprojektujcie planszę, 

narysujcie pola. Może spróbujecie sami zaprojektować pionki? :) 

- Wykonajcie traktor z figur geometrycznych - szablon przesyłam w załączniku. 

 

Byliście bardzo dzielni w tym tygodniu! W nagrodę przesyłam Wam ODZNAKĘ 

SUPER FARMERA oraz puzzle, jeśli macie ochotę i możliwość to możecie je 

wydrukować, wspólnie z rodzicami wyciąć i do dzieła  :). 

 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831
https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g


 


