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KOCHANE DZIECI
Zaczął się nowy tydzień. Za oknem świeci nam pięknie słońce. Wyjdźmy na spacer i cieszmy się 
wiosną. W tym tygodniu poznamy życie wiejskich zwierząt i ich potomstwa. Odwiedzimy krowę, 
konia, świnkę i inne zwierzęta. Chcecie wiedzieć jakie zwierzę dzisiaj poznamy? Zapraszam do 
zabawy.

KROWA I JEJ POTOMSTWO
Zapraszam rodziców oraz dzieci do zabawy i wykonania pracy plastycznej. Zachęcam dzieci do 
korzystania z książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: Kartki A4: biała i zielona, farby: biała, czarna lub 
brązowa, czarny marker, miska z wodą, ręcznik papierowy, kredki. 

 „CO TO ZA ZWIERZĘ?”- przygotowany obrazek przedstawiający krowę i cielę zasłaniamy  
kartką w tym samym formacie, ale z kilkoma okienkami (np. trzy) pokazującymi jedynie małe 
kawałki zwierzęcia. Na początku te okienka też są zasłonięte. Prosimy dziecko, aby otwierało po 
jednym okienku.
Po każdej odsłonie dziecko próbuje odgadnąć nazwę zwierzęcia. 



Czy wiesz?
Jak się nazywa duże zwierzę na obrazku? (krowa)
Jak się nazywa małe zwierzę na obrazku? (cielę)

ZAŁĄCZNIK-  KARTA PRACY- wydrukuj i wykonaj polecenia na karcie pracy.

,,KRÓWKA  MU”- posłuchaj piosenki i odpowiedz na pytania.

https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU 

O jakim zwierzątku jest piosenka? (krowa)
Co  nam daje krowa? (mleko)
Co robimy z mleka? (np. masło, serek)
Jakie odgłosy wydaje krowa? (muu, muu)

„KROWA - ZWIERZĘ POŻYTECZNE” – przygotowujemy produkty mleczne (ser biały, jogurt, 
masło, śmietanę,) oraz kilka innych, np. 2 owoce, warzywa, pieczywo. Prosimy dziecko  aby 
wybrało produkty, które powstają z mleka i wspólnie je nazywamy. Wybieramy jeden produkt i 
próbujemy, np.: jogurt. Smakuje Wam?

PORTRET KROWY - naszykujmy zielona kartkę
A4, farby i czarny marker, miskę z wodą, ręcznik
papierowy.
Malujemy gołą stopę dziecka białą farbą, następnie na
białej farbie robimy czarne lub brązowe plamki.
Dziecko odciska stopę na kartce. Myjemy stopę i
wycieramy. Na odbitej pięcie, rysujemy buzie i dziurki
w nosie a wysoko po obydwóch stronach palców
rysujemy rogi i uszy. Białe, owalne oczy wycinamy z
kartki na których rysujemy czarne kółeczka i
naklejamy wysoko pod palcami.

GRATULACJE! PIĘKNY PORTRET  KROWY.

GOTOWE. Dokładnie myjemy dłonie wodą i mydłem.

Praca dla chętnych : 
Dowiedz się co krowa lubi jeść?
Co je małe cielę?

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU
mailto:domowo393@gmail.com


ZAŁĄCZNIK –   KARTA PRACY

Połącz w pary mamy i ich dzieci.

Pokoloruj tylko krowę i jej dziecko.


