
CZWARTEK

 
We czwartek przedszkolaki dowiedzą się co nam dają zwierzęta gospodarskie                  
i co możemy zrobić z tych produktów. Posmakują mleka, nauczą się pierwszej          
i drugiej zwrotki piosenki „Krówka Mu”, a także wykonają kartę pracy „Wiejskie 
dary”. 

1. „Tajemnicze pudełko” – zabawa dydaktyczna – rodzic kładzie na 
dywanie w pudełku różne produkty, które dają nam zwierzątka żyjące 
na wsi, np. jajka, wełna, mleko, pierze. Następnie rodzic zaprasza 

dziecko, by wyjęło  dany produkt, nazywało go i spróbowało powiedzieć 
i pokazać od jakiego zwierzątka pochodzi. 
 

 



 
 

 

 



2. „Zbieramy smakołyki” – zabawa ruchowa – dzieci poruszają się po pokoju              
w rytmie piosenki „Lisek Łakomczuszek”. Na przerwę w muzyce wykonują 
czynności zgodnie z poleceniami np. zbieramy jajka (naśladują zbieranie 

jajek); doimy krowę (naśladują dojenie krowy); gonimy 

kaczkę (biegają), głaskamy owieczkę (naśladują głaskanie). Zabawę prowadzimy 

4-krotnie. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4 – piosenka „Lisek 
Łakomczuszek” do zabawy „Zbieramy smakołyki” 

 
 
3. „W telewizji” – zabawa dydaktyczna  
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=p1VT8Vei7ow&ab_channel=Dbamyoma
my-Feedo.pl – pomysł na TV z kartonu do zabawy „W telewizji” 

2. https://dziecisawazne.pl/zabawki-z-kartonow/ – pomysł na TV z kartonu do 
zabawy „W telewizji” 

 
 
rodzic stawia na dywanie telewizor zrobiony z kartonu i wciela się w rolę 
prezenterki telewizyjnej. Prezentując dany produkt, opowiada o nim. 

 Mleko – zawiera bardzo dużo witaminy A, wapnia, sodu i potasu, więc jest zdrowe dla 

naszych zębów i kości. Dlatego wato codziennie sięgnąć po szklankę mleka. Bardzo 

zdrowe są również produkty, które robi się z mleka – jogurty, sery białe i żółte. 
 Jajka – dobrze działają na włosy i skórę. Dbają o nawilżenie i uelastycznienie skóry. 

Zawierają duże ilości witaminy A. Jajka możemy jeść na miękko bądź twardo, ale 

możemy także przyrządzić z nich omlety czy naleśniki. 
 Pierze – jako naturalny materiał pozwala skórze oddychać podczas snu i idealnie 

wchłania wilgoć. Dlatego warto spać pod ciepłą, puchową pierzynką. 
 Wełna – swetry, czapki i szaliki z wełny, nie tylko nas ogrzewają, ale i leczą. Wełna 

poprawia krążenie krwi i przynosi ulgę w bólach mięśni, stawów i kręgosłupa. 

Dodatkowo to bardzo ciekawy materiał, który w zimie nas ogrzewa, a w lecie chłodzi. 

Następnie rodzic rozmawia z dziećmi na temat audycji: 

 Czy mleko jest dla nas zdrowe? 
 Jakie produkty mamy z mleka? 
 Na co dobrze wpływają jajka? 
 W jakiej postaci możemy jeść jajka? 
 Co mamy z pierza? 
 Co w zimie nas ogrzewa, a latem chłodzi? 
 Lubicie pić mleko? (rodzic podaje dziecku szklankę i nalewa mleko do 

spróbowania 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4
https://www.youtube.com/watch?v=p1VT8Vei7ow&ab_channel=Dbamyomamy-Feedo.pl
https://www.youtube.com/watch?v=p1VT8Vei7ow&ab_channel=Dbamyomamy-Feedo.pl
https://dziecisawazne.pl/zabawki-z-kartonow/


4„Jajka mamy od …” – zabawa ruchowo-dydaktyczna – dzieci poruszają się 
swobodnie po pokoju w rytmie wygrywanym przez rodzica. Na przerwę w 
grze rodzic wypowiada zdania: „Jajka/wełnę/pierze/mleko mamy od …”, a 

dzieci mają za zadanie poruszać się i wydawać odgłosy zwierzątka od 
którego mamy dany produkt. Zabawę prowadzimy 4-krotnie. 

 
5. „Wiejskie dary” – wykonanie karty pracy –rodzic pokazuje i omawia                        
z dziećmi, jak należy wykonać zadanie . 

 Powiedz i wskaż co powstaje z pierza kaczki. 

 Z czego powstaje ser i kto nam daje mleko ? 

 Skąd bierze się wełna i co można z niej zrobić? 
 Kto nam daje jajka i jak robimy jajka sadzone? 

 

 

 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2021/02/WiejskieDaryM.pdf


 

 

 

 

 



 

6. „Krówka Mu” – nauka piosenki – dzieci aktywnie słuchają piosenki. Mają za 
zadanie muczeć za każdym razem, kiedy muczenie pojawia się w piosence. 
Następnie rodzic rozmawia z dziećmi na temat treści piosenki. Kolejno dzieci 
ponownie słuchają piosenki, a następnie powtarzają słowa pierwszej i drugiej 
zwrotki. 

Krówka Mu 
Na polanie krówka stoi, 

Pan gospodarz krówkę doi, 

Białe mleko z krówki płynie, 

Krówka ma wesołą minę. 

Muuu… 

 

No, a z mleka jest maślanka, 

Masło, serek i śmietanka, 

No i można oprócz tego, 

Wypić także samo mleko. 

Muuu… 

 

Chociaż krówka ma dwa rogi 

I łaciate oba boki, 

To szanować krówkę trzeba, 

Bo nam daje dużo mleka. 

Muuu… 

 

My dla krówki też coś mamy , 

Mlecznych zębów uśmiech cały, 

Szklanki z mlekiem szykujemy, 



 

Za jej zdrowie wypijemy. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU&ab – piosenka 
„Krówka Mu” 

 
7. „Doczep ogonek krowie” – zabawa ruchowa –rodzic pokazuje sylwetę krowy 
bez ogona . Zadaniem dziecka jest wskazać gdzie powinien być ogonek. 
Rodzic kilkakrotnie obraca dziecko w prawą i lewą stronę.  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU&ab
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2021/02/DoczepKrowieOgonekA4.pdf


 


