
Propozycje zabaw w dn. 12.04.2021 – 16.04.2021 oddział XIII 

              Witamy wszystkie dzieci i rodziców. Zachęcamy do zabaw. 

12.04.2021 (poniedziałek) 

Temat: Opowiadanie „Co wiemy o mleku?” Bożena Forma. 

1. Przeczytaj dziecku opowiadanie: 

 

„Co wiemy o mleku”? 

Babcia i dziadek Marty mieszkają na wsi. Zajmują się hodowlą krów. 

Krowy mieszkają w oborze, która codziennie jest sprzątana. Ściany 

wyłożone kaflami, każdego dnia są myte i spłukiwane ciepłą wodą. Krowy 

muszą być czyste i zdrowe. Często odwiedza je pan weterynarz i sprawdza 

czy nic im nie dolega. Mleko, które dają przez cały rok jest bardzo zdrowe. 

Krowy dojone są każdego dnia. Można to robić ręcznie lub przy pomocy 

elektrycznej dojarki. Następnie w specjalnych pojemnikach, zwanych 

cysternami, mleko wiezie się do mleczarni. Tam zostaje dokładnie 

zbadane czy nie zawiera bakterii, które mogą wywołać choroby. Mleko 

szybko się psuje, dlatego musi być szybko przetworzone. Otrzymuje się z 

niego: jogurty, sery, mleko w proszku, kefiry, lody, śmietanę, masło, 

maślankę. Część rozlewa się do butelek i kartonów. Gotowe produkty 

rozwożone są do sklepów. 

 



2. Rodzicu zachęcam Cię , żebyś po przeczytaniu opowiadania pomógł 

swojemu dziecku utrwalić wiedzę poprzez właściwe dobranie słów z 

tekstu opowiadania.  

Teraz kiedy już wysłuchałeś opowiadania, to pewnie zapamiętałeś, że 

krowy mieszkają w ...................... Często odwiedza je pan ...................... i 

sprawdza czy nic im nie dolega. Krowy przez cały rok dają nam ............ Z 

mleka otrzymujemy.................,....................... oraz ........................ 

Gotowe produkty przewożone są do ............ 

3.  Wskaż produkty, które pochodzą od krowy. Otocz je pętlą.  

 



Źródło: 

https://www.google.com/search?q=Wska%C5%BC+produkty%2C+kt%C3%B3re+pochodz%C4%85+od+krowy.+

&tbm=isch&ved=2ahUKEwi9-_WulO_vAhUjAHcKHS68AO0Q2-

cCegQIABAA&oq=Wska%C5%BC+produkty%2C+kt%C3%B3re+pochodz%C4%85+od+krowy.+&gs_lcp=CgNpbWc

QA1CS9gpYoI0LYPmVC2gAcAB4BIABd 

4. Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj zadania pod obrazkiem: 

 

 

- Jakie zwierzęta widzisz na obrazku? 

 - Jakie odgłosy wydają te zwierzęta? 

- Jak wygląda krowa, kura, owieczka...? 

- Podziel nazwy zwierząt na sylaby (wyklaszcz i policz sylaby np. ku-ra, kro-wa) 

- Potrafisz wymyślić i nadać tytuł ilustracji? 

5. Karta pracy: Wydrukuj i połącz.  

https://www.google.com/search?q=Wska%C5%BC+produkty%2C+kt%C3%B3re+pochodz%C4%85+od+krowy.+&tbm=isch&ved=2ahUKEwi9-_WulO_vAhUjAHcKHS68AO0Q2-cCegQIABAA&oq=Wska%C5%BC+produkty%2C+kt%C3%B3re+pochodz%C4%85+od+krowy.+&gs_lcp=CgNpbWcQA1CS9gpYoI0LYPmVC2gAcAB4BIABd
https://www.google.com/search?q=Wska%C5%BC+produkty%2C+kt%C3%B3re+pochodz%C4%85+od+krowy.+&tbm=isch&ved=2ahUKEwi9-_WulO_vAhUjAHcKHS68AO0Q2-cCegQIABAA&oq=Wska%C5%BC+produkty%2C+kt%C3%B3re+pochodz%C4%85+od+krowy.+&gs_lcp=CgNpbWcQA1CS9gpYoI0LYPmVC2gAcAB4BIABd
https://www.google.com/search?q=Wska%C5%BC+produkty%2C+kt%C3%B3re+pochodz%C4%85+od+krowy.+&tbm=isch&ved=2ahUKEwi9-_WulO_vAhUjAHcKHS68AO0Q2-cCegQIABAA&oq=Wska%C5%BC+produkty%2C+kt%C3%B3re+pochodz%C4%85+od+krowy.+&gs_lcp=CgNpbWcQA1CS9gpYoI0LYPmVC2gAcAB4BIABd
https://www.google.com/search?q=Wska%C5%BC+produkty%2C+kt%C3%B3re+pochodz%C4%85+od+krowy.+&tbm=isch&ved=2ahUKEwi9-_WulO_vAhUjAHcKHS68AO0Q2-cCegQIABAA&oq=Wska%C5%BC+produkty%2C+kt%C3%B3re+pochodz%C4%85+od+krowy.+&gs_lcp=CgNpbWcQA1CS9gpYoI0LYPmVC2gAcAB4BIABd


 
Źródło: https://www.facebook.com/EduKreatornia/photos/pcb.1889303191221294/1889302624554684 

https://www.facebook.com/EduKreatornia/photos/pcb.1889303191221294/1889302624554684


6. Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. „Gdzie ja mieszkam?” link: 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA 

 

Zabawa popołudniowa 

1.Zabawa ruchowa: „Rozwijam się jak kwiat”. Dziecko leży na plecach- kolana 

przyciągnięte do brzucha, ramiona skrzyżowane na klatce piersiowej. Zadaniem 

dziecka jest powolne wyprostowanie nóg i ramion i położenie ich na podłodze. 

Rodzic zachęca, by robić to jak najwolniej, zabawę powtarzamy kilka razy.  

2.Zabawa: „W wiejskiej zagrodzie”. Rodzic wymienia zwierzęta z wiejskiej 

zagrody lub maszyny rolnicze (np. traktor, kombajn, elewator, siewnik, 

kultywator).Dziecko dzieli ich nazwy na sylaby, następnie różnicuje (określa) 

głoski- pierwszą i ostatnią. 

 

Miłej zabawy! 

 

13.04.2021 (wtorek) 

Temat: „Krowa czarno biała”  – praca techniczna 

 

1. Rozwiąż krzyżówkę - „Kto to mówi?”  

 

Wpisz w diagram nazwy zwierząt wiejskich, które wydają podane odgłosy i 

odczytują hasło. 

(hasło: krowa) 
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https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA


1. Kukuryku 

2. Ko ko ko 

3. Meee 

4. Beee 

5. Kwa kwa 

 

2. Wykonaj prace wg instrukcji.  

 Potrzebne będą: nożyczki, biała i czarna kartka, klej. 

Instrukcja pracy - film: http://krokotak.com/2018/03/cow-in-black-and-

white/ 

 

 

http://krokotak.com/2018/03/cow-in-black-and-white/
http://krokotak.com/2018/03/cow-in-black-and-white/


 



źródło: 

https://pl.pinterest.com/pin/333829391124559204/,http://print.krokotak.com/p?x=090606ae5a59485999845

4d9e3cc7da8 

3. Zachęcam do zabawy badawczej „Malowanie na mleku” 

Potrzebne będzie: mleko, barwniki spożywcze lub zabarwiona bibułą 

woda i płyn do mycia naczyń. 

Lin do zabawy: https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/05/eksperymenty-

z-dziecmi/ 

 

Wniosek: płyn do mycia naczyń rozpuszcza tłuszcz i dzięki temu na mleku 

powstają piękne „obrazy”. 

 

Zabawa popołudniowa 

1.Zabawa z elementem skłonu: „Kogut zasypia”. Dziecko w siadzie klęcznym 

wykonuje skłon tułowia w dół, aby dotknąć głową kolan- (kogut chowa głowę w 

piórka).Potem powoli prostuje się i ustawia głowę prosto. Należy zwrócić 

uwagę na wolne tempo i dokładne wykonanie ćwiczenia. 

2.Zapraszam do narysowania pieska- krok po kroku.  

 

Wesołej zabawy! 

https://pl.pinterest.com/pin/333829391124559204/
http://print.krokotak.com/p?x=090606ae5a594859998454d9e3cc7da8
http://print.krokotak.com/p?x=090606ae5a594859998454d9e3cc7da8
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/05/eksperymenty-z-dziecmi/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/05/eksperymenty-z-dziecmi/


 

14.04.2021(środa) 

Temat: „Kolejka na farmie”– zabawa matematyczna 

 

1. Dziecko przygotowuje obrazki: krowy, świni, kozy, owcy, indyka, psa, 

kota, gęsi, gąsiątka, szczeniątka, prosiątka, jagniątka.  

Rodzic opowiada, że zwierzęta w gospodarstwie Pana Janka chciały 

porozmawiać ze swoim gospodarzem, więc ustawiły się w kolejce do domu. 

Zadaniem dziecka jest ułożenie zwierząt w takiej kolejności, jaką podaje rodzic.  

 

Pierwsza stanęła krowa. Druga stanęła świnia. Trzecia stanęła koza. Czwarta 

stanęła owca. Piąty stanął indyk. Szósty stanął pies. Siódmy stanął kot. Ósma 

stanęła gęś. Dziewiąte stanęło gąsiątko. Dziesiąte stanęło szczenię. Jedenaste 

stanęło prosię. Dwunaste stanęło jagnię. Zwierzęta nie mogły się jednak 

dogadać w kolejce i zaczęły zmieniać miejsca. Krowa zamieniła się z psem. Która 

jest teraz krowa? Kot zamienił się z gąsiątkiem. Który jest teraz w kolejce? 

Jagnię zamieniło się ze szczenięciem. Które jest teraz jagnię? A szczenię –które? 

Indyk wepchnął się na początek kolejki, a świnia poszła na sam koniec. Która w 

kolejce jest teraz owca? Jagnię stanęło za swoją mamą, a szczenię za swoją. Na 

którym miejscu stoi teraz indyk? 

 

2. Karta pracy: Wydrukuj i  stwórz obrazek. 



 
źródło: https://www.facebook.com/EduKreatornia/photos/pcb.1889303191221294/1889302537888026 

https://www.facebook.com/EduKreatornia/photos/pcb.1889303191221294/1889302537888026


Zabawa popołudniowa 

1.Zabawa doskonaląca równowagę: „Na grzędzie”. Dziecko –kurka- przechodzi 

noga za nogą po rozłożonej skakance, (sznurku), tak, aby z niego nie spaść. 

2.Zabawa słownikowa: Co one robią? Rodzic wymienia nazwę domowego 

zwierzęcia (lub pokazuje w książeczce), dziecko nazywa zwierzę i podaje jak 

największą liczbę czynności, które dane zwierzę wykonuje. Np. pies- biega, 

skacze, szczeka, warczy, merda ogonem, szczerzy kły; kura- gdacze, znosi jaja, 

wysiaduje jajka, grzebie pazurem, dziobie ziarna, wskakuje na grzędę itp. 

 

Miłego dnia! 

 

15.04.2021(czwartek) 

Temat: Nauka I i II zwrotki piosenki „Dziwne rozmowy”  

 

1. Rodzicu, wysłuchaj wspólnie z dzieckiem piosenkę: „Dziwne rozmowy” , 

którą znajdziesz pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=qc5a7O1odnI 

Zachęcam, aby dziecko spróbowało zapamiętać tekst i  refren. Mówimy dziecku po 
dwa wersy I, II  zwrotki i refrenu, a dziecko je powtarza. Następnie wspólnie 
śpiewamy I i II zwrotkę oraz refren. Warto zachęcić dziecko, by spróbowało 
zaśpiewać samo zwrotkę i refren. Powtarzamy kilkukrotnie.  

I. W chlewiku mieszka świnka 
i trąca ryjkiem drzwi. 
Gdy niosą jej jedzenie 
to ona: kwi, kwi, kwi! 

II. Opodal chodzi kaczka, 
co krzywe nóżki ma. 

Ja mówię jej: dzień dobry, 
a ona: kwa, kwa, kwa! 

III. Na drzewie siedzi wrona, 
jest czarna, trochę zła. 

Gdy pytam: jak się miewasz? 
to ona: kra, kra kra! 

IV. Przed budą trzy szczeniaczki 
podnoszą straszny gwałt. 

https://www.youtube.com/watch?v=qc5a7O1odnI


Ja mówię: cicho pieski, 
a one: hau, hau, hau! 

2. Rozmowa kierowana treścią utworu:   

- Kto mieszka w chlewiku, jak się odzywa świnka? 

- Kto chodził opodal i jak się odzywa? 

- Kto siedział na drzewie i w jakim była humorze? 

- Jaki głos wydaje wrona? 

- Kto siedział pod budą i ile ich było? Jaki głos wydają pieski? 

3. Teraz czas na zabawę przy piosence „Dziadek fajną farmę miał”  (możecie 
swobodnie zatańczyć, tak jak potraficie) 
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q 

4. Zachęcam do wysłuchania piosenki „ Co nam dają zwierzęta?”  link: 
https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4 

Zabawa popołudniowa 

1.Zabawa utrwalająca kierunki: „Zrób jak powiem”. Dziecko porusza się 

swobodnie przy dowolnej muzyce, na przerwę zatrzymuje się i wykonuje 

polecenia rodzica, np. Podnieś do góry prawą rękę…lewą rękę; stań na prawej 

nodze…lewej nodze; wyciągnij do przodu lewą rękę, a do tyłu- prawą; prawą 

ręką dotknij głowy, a lewą- prawego kolana itp. Dziecko wykonuje na zmianę- 

ruch przy muzyce i polecenie rodzica. 

2.Zapraszam do pokolorowania obrazka: „Traktor”.  

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q
https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4


 

Wesołej zabawy przy muzyce! 

 

16.04.2021(piątek) 

Temat: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych  

 

1. Zabawa ożywiająca ,, Na wiejskim podwórku”: 

Rodzic podaje nazwę zwierzęcia występującego na wsi, dziecko naśladuje chód i 
zachowanie się podanego zwierzęcia: 

• pies – dziecko przemieszcza się na czworakach udaje pisa 
• kot – dziecko przemieszcza się na czworakach udaje kota, co jakiś czas 

rodzic mówi ,,koci grzbiet” – wówczas dziecko uwypukla plecy ku górze; 
,,końskie siodło”- uwypukla brzuch ku podłodze 

• kaczka – dziecko chodzi na lekko ugiętych nogach, stopy stawia do 
środka, ręce naśladują ruchy skrzydeł 

• kura – dziecko chodzi po pokoju i co jakiś czas zatrzymują się, i naśladuje 
kurę grzebiącą w ziemi – raz jedną nogą, raz drugą nogą 



• królik – dziecko w przysiadzie podpartym skacze naśladując skoki 
królicze. 

2. Zabawa orientacyjno – porządkowa ,,Reksio, Wróżki, Czarownice”: 
Dziecko biega po pokoju, rodzic podaje hasło: 

• Reksio – dziecko wykonuje przysiad, a z rąk tworzy daszek nad głową 
• Wróżki – dziecko przemieszcza się po pokoju, machając raczkami jak 

skrzydłami 
• Czarownice – dziecko ,,lata na miotle” jak czarownice. 

3. Na koniec ćwiczenie oddechowe:  
Dziecko maszeruje po pokoju po obwodzie koła wykonując wznosy 
ramion przodem w górę – wdech, a następnie opusty przodem w dół – 
wydech. Powtarzamy kilkakrotnie. 

Zabawa popołudniowa 

1.Zabawa ruchowa: „Czoło pozdrawia kolano”. Dziecko staje na np. lewej 

nodze, chwyta rękami kolano prawej nogi i pochylając się, dotyka go czołem. 

Powtarzamy zabawę, dotykając czołem raz lewego, raz prawego kolana. 

2.Zabawa: „Policz i pokaż”. Rodzic przygotowuje kartoniki z cyframi od 1 do 9. 

Mówi dziecku krótkie rymowanki, w których występują liczebniki. Po 

wysłuchaniu danej rymowanki, dziecko pokazuje kartonik z właściwą cyfrą. Np.: 

Małe świnki trzy kwiczą: kwi, kwi, kwi.  (dz. pokazuje kartonik z cyfrą 3). 

Idą drogą dwa kurczaki, oglądają polne maki. 

Cztery białe koty mają czarne łaty. 

Sześć gąsiątek po stawie pływało, przez co zmoczone pióra miało. 

W stajni pięć koników stało i się owsem zajadało. 

Dziewięć krów mruczało, bo pić im się chciało. 

Siedem baranów małych na łące brykało. 

Osiem królików noskami ruszało, siano wąchało. 

Miłego dnia! 



 


