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Witajcie w środę       
Drogie przedszkolaki na dzisiejszych zajęciach zdalnych 

dowiecie się,  
dlaczego ludzie hodują zwierzęta 

 

1. „Naśladuj zwierzęta”. Na dobry początek dnia zachęcamy do ćwiczeń 

gimnastycznych.  

Kliknij LINK -> ćwiczenia ruchowe - zwierzęta na wsi - Ruletka 

(wordwall.net) i zakręć kołem i wykonaj proponowane ćwiczenia. 

Pamiętaj- RUCH TO ZDROWIE!  

 
2. „Co nam dają zwierzęta hodowlane?”  

Zwierzęta wiejskie są bardzo pożyteczne i potrzebne, gdyż dzięki nim 

mamy mięso, mleko, jajka, wełnę i wiele innych cennych produktów.  

Zobaczcie jakie korzyści uzyskujemy z hodowli zwierząt 

wiejskich i co nam one dają. 

 
https://youtu.be/CpcmvJTO5G4  

 
 

https://wordwall.net/pl/resource/1465355/%C4%87wiczenia-ruchowe-zwierz%C4%99ta-na-wsi
https://wordwall.net/pl/resource/1465355/%C4%87wiczenia-ruchowe-zwierz%C4%99ta-na-wsi
https://youtu.be/CpcmvJTO5G4
https://www.youtube.com/embed/CpcmvJTO5G4?feature=oembed


3. „Jakie korzyści mamy z produktów uzyskanych od zwierząt?” 

Mleko – zawiera bardzo dużo witaminy A, wapnia,   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. 
 

Drogi Rodzicu sprawdź, czy dziecko potrafi odpowiedzieć na poniższe pytania: 

• Na co dobrze wpływają jajka? 

• W jakiej postaci możemy jeść jajka? 

• Co mamy z pierza? 

• Co w zimie nas ogrzewa, a latem chłodzi? 

 

4. „Dlaczego warto pić mleko?” – zabawa dydaktyczna – dowiedzieliście 

się dlaczego warto pić mleko i że dobrze często je pić.  

Drodzy Rodzice, nalejcie dzieciom szklankę ulubionego mleka (od krowy/ 

kozy/owcy/ roślinne) i poproście by dzieci je wypiły. Następnie 

porozmawiajcie na temat mleka: 

• Czy mleko jest dla nas zdrowe? 

• Jakie produkty mamy z mleka? 
• Jakie zwierzątka dają nam mleko? (krowa, koza, owca). 

• Jaki kolor ma mleko? (biały) 

• Jak picie mleka wpływa na organizm człowieka? (mamy zdrowe kości i zęby) 

• Czy wiesz, że mamy też mleka roślinne? (np. sojowe, ryżowe, kokosowe, owsiane) 

• Lubisz pić mleko? 



 

5.  „Co nam dają zwierzęta?” Drogie przedszkolaki- wysłuchajcie 

piosenki umieszczonej niżej, następnie włączcie piosenkę drugi raz                 

i podczas każdej zwrotki wykonujcie proponowane ruchy, np. marsz                        

w miejscu/pajacyki/ przysiady, natomiast gdy usłyszycie odgłosy 

poszczególnych zwierząt zróbcie odpoczynek naśladując ich odgłosy. 

https://youtu.be/8E5JeRPT4E4  

 
1. Na wsi wiele zwierząt mieszka, pieją, gdaczą i gęgają, 

Jajka, mleko, miękkie pierze, gospodarzom swoim dają. 

Kurka chodzi po podwórzu, jajek zniosła 6 na grzędzie, 

gospodyni już się krząta, wyśmienity omlet będzie. 

Ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko. 

2.  A owieczki i baranki, dają nam swe kamizelki, 

z takiej grubej, białej wełny, bardzo ciepłe są sweterki. 

Be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be. 

3.  Jogurt, masło i śmietanę, można zrobić z mleka krowy, 

często jedz produkty mleczne, to na pewno będziesz zdrowy. 

Mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu. 

4.  Do poduszki głowę przytul, w niej zamknięto puszek biały, 

A te miękkie, lekkie piórka gąski nam podarowały. 

Gę, gę, gę, gę, gę, gę, gę, gę, gę, gę, gę, gę, gę, gę, gę, gę. 

5.  Na wsi wiele zwierząt mieszka, pieją, gdaczą i gęgają, 

Jajka, mleko, miękkie pierze, gospodarzom swoim dają. 

 

https://youtu.be/8E5JeRPT4E4
https://www.youtube.com/embed/8E5JeRPT4E4?feature=oembed


6. „Wiejskie dary” – wykonanie karty pracy –wytnijcie z załącznika 1 

puzzle, złóżcie je, a następnie dopasujcie je do zwierzęcia, od którego 

pochodzą i naklejcie w odpowiedniej ramce.  

 

     
 

 

7. „Krowa na pastwisku”-praca plastyczna. 

Na koniec dzisiejszych zajęć drogie przedszkolaki wykonajcie kolorową 

pracę plastyczną. W załączniku 2 znajdziecie szablony krów, które 

możecie wykorzystać w swojej pracy. To jak wykonacie swoją krowę na 

pastwisku zależy tylko od Was- możecie ją wykonać farbami, pastelami, 

kredkami świecowymi lub z kolorowego papieru.  

Do dzieła!  

 

 

 
 

Wasze Panie czekają na fotorelację z zajęć 

Do jutra 😊 
 


