
14.04.2020r. poniedziałek  

Dzień dobry Wszystkim! Święta, święta i po świętach…. Mam nadzieję, że Dzieci i Państwo wypoczęli 

od codzienności. Z nadzieją na lepszą przyszłość zapraszam na kolejne domowe zajęcia przedszkolne.  

W tym tygodniu zajęcia są poświęcone zwierzętom mieszkającym w wiejskiej zagrodzie. 

Przebieg zajęć: 

1.Witamy się piosenką (na melodię „Panie Janie”): 

„Witaj (imię dziecka), witaj (imię dziecka) 

Jak się masz? Jak się masz? 

Wszyscy Cię witamy, wszyscy pozdrawiamy  

Bądź wśród nas, bądź wśród nas.”    

2.Komentujemy pogodę, którą widzimy za oknem. Czy są chmury? Czy pada deszcz? Czy świeci 

słońce? 

3.Dziś jest poniedziałek. Ten dzień oznaczony jest kolorem zielonym. Proszę poszukać wraz z 

dzieckiem koloru zielonego w swoim otoczeniu, na ubraniu. Zielony to też kolor Wiosny.  

Jeśli posiadają Państwo zieloną chustę, proszę kilka razy zakryć głowę, ciało chustą „Nie ma, nie ma 

(Imię dziecka) Gdzie jest??” i należy poczekać na reakcję dziecka, samodzielnie lub z pomocą niech 

ściągnie sobie chustę. I skomentować: „ O jesteś (imię dziecka)!!” 

4. Proszę przeczytać dziecku  zagadkę:  

„W oborze na sianku sypia, 

ma rogi, ogon i kopyta, 

daje mleczko bardzo zdrowe. 

Wszyscy znają dobrze … .”  (krowę) 

Oraz wierszyk:  

„Krowa dużo nie pracuje, 

Ciągle trawę tylko żuje. 

Kiedy się do syta naje 

Dużo mleka ludziom daje.”  

Proszę zadać pytanie dziecku: 1. O kim mowa w wierszu? 2. Co je krowa? 3. Co krowa daje ludziom? 

Proszę wykorzystywać PCS-y do odpowiedzi na pytania ( w miarę możliwości) 

 



5. Opis krowy. 

Jeśli mają Państwo w domu maskotę krowę, proszę pokazać ją dziecku. Można również wykorzystać 
zdjęcie zwierzęcia w książce. Proszę, aby dziecko wskazało samo lub z pomocą głowę, ogon, tułów, 
oraz wymiona). Krowa daje mleko. Jeśli dziecko nie ma alergii proszę dać dziecku mleko krowie do 
spróbowania. (można tez dać jogurt, maślankę itd.) 

Odgłos krowy:  

https://www.youtube.com/watch?v=z9wnEmoTwMk ( tu jest pokaz slajdów z krową) 

6. Zabawa ruchowa. 

Proszę dać dziecku  maskotkę krowy (jeśli jest w domu) i zatańczyć wspólnie do piosenki  

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

Miłej zabawy!  
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