
Poniedziałek, 04.05. 

 

Witamy wszystkich! 

Nadszedł maj a z nim piękna przyroda. To chyba najpiękniejszy miesiąc, jeżeli chodzi o rośliny 

wokół nas. Korzystajmy z możliwości spacerów. Pokazujmy dzieciom tą piękną przyrodę. 

Szukajmy pozytywnych stron tej trudnej sytuacji, możemy przecież zatrzymać się nad wiosną na 

dłużej. Zaczynamy nowy tydzień i jak już wcześniej obiecaliśmy wracamy na wieś do naszych 

zwierząt. Zachęcamy również do codziennego rytuału związanego z określaniem pogody, czy pory 

roku. Starajmy się, żeby w czasie zabawy towarzyszył nam kolor zielony a początek zajęć niech 

zapowiada nam bębenek. 

Zapraszamy! 

 

Krowa łaciata. 

Potrzebne rzeczy: tablet z dostępem do YouTube, symbole z załączników, karton mleka, barwniki 

do jajek, patyczki do uszu, płyn do mycia naczyń, miseczka, koła origami białe i czarne, kredka 

czarna, czarna farba, kartka A4 zielona, klej. 

 

Zapraszam Cię do posłuchania piosenki o krowie łaciatej. Może pobawimy się przy piosence 

w muczące krowy? (możemy wspólnie udawać muczenie krowy) 

 

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

KROWA CZARODZIEJKA 

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


 

PEWNIE NIE WIECIE, ŻE KAŻDA KROWA 

JAK CZARODZIEJKA UMIE CZAROWAĆ. 

BO CO ZA ZWIERZĘ TO NIEBYWAŁE 

JAK ZJE ZIELONE, TO DAJE BIAŁE? 

ZGADNIJCIE, CO JEST TAK ZAMIENIONE. 

CZYM JEST TO BIAŁE, A CZYM- ZIELONE? 

 

Chcesz się dowiedzieć czym jest białe, a czym zielone? 

Gdzie jest kolor biały? 

Gdzie jest kolor zielony? 

Pokazujemy dziecku 3 lub więcej symboli z kolorami. W kolorach muszą znajdować się biały i 

zielony. Na rewersie tych dwóch symboli przyklejamy symbol trawy i mleka. Symbol mleka 

przyklejamy na tył koloru białego, a symbol trawy na tył koloru zielonego. Dajemy dziecku 

symbole by wybrało zielony i biały. 

 

Kiedy dziecko wybierze z pośród kolorów zielony i biały, odwracamy symbole na drugą stronę. 

Zobacz czarodziejka krowa zamieniła trawę na mleko. 

Tak! To prawda krowa je trawę,  my dostajemy od krowy pyszne mleko. 

Chcesz spróbować? 

Jeżeli nie ma przeciwwskazań dajemy dziecku spróbować mleka. 

 

Teraz zapraszam Cię do zrobienia eksperymentu z tęczową burzą na mleku. 

Do miseczki wlewamy mleko, po czym dodajemy różne kolory barwników. Następnie, zamaczamy 

patyczek kosmetyczny w płynie do mycia naczyń i zanurzamy go w mleku z barwnikami. 

Obserwujemy tęczową burzę na mleku. 

Barwniki spożywcze mają mniejszą gęstość niż mleko, więc pozostają zawieszone pomiędzy 

tłuszczem. Płyn do mycia naczyń rozbija tłuszcz i pozwala barwnikom tańczyć na mleku. 

 

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

 

Zapraszam Cię do wykonania pracy plastyczniej. 

Dziś zrobimy krowę całą w łatki. 

Naszykujmy sobie koła (origami) w kolorze białym i czarnym. (rozmiary jak na zdjęciu). 

Najpierw składamy największe koło na pół to będzie nasz tułów. Przyklejamy na środku kartki. 

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


Następnie przyklejamy głowę. Najmniejsze białe koła składamy też na pół i przyklejamy do głowy 

w miejscach gdzie są uszy. Rysujemy dwa rogi i nogi. Na koniec przyklejamy nasze nogi, czarne 

połówki koła origami jak na zdjęciu. Dziecko moczy palce w czarnej farbie i maluje łaty naszej 

krowie. 

Brawo! Piękna praca. 

 

 

 



się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres 

mailowy: domowo393@gmail.com 

                                                                                  Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy. 


