
9.04.2021 

Zapraszamy na edukację: społeczno-przyrodniczą:  

  

TEMAT DNIA: „ Zwierzęta na wsi”                                                                                               

CELE: - poszerzenie wiedzy o zwierzętach wiejskich 

 

1. Na początek proponujemy rozruszać swoje ciało: 

 ,, Muzyczne stop- zabawy taneczne”  Śpiewające brzdące 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ronZO0kOt9o 

 

2. Tradycyjnie, aby zrobiło się miło i przyjemnie wspólnie powitajmy się:    

      

  ,,Wiejska powitanka” - Powtarzajcie nazwy zwierząt i pokazujcie to, co 

słyszycie. Na koniec głośno zaklaszczcie. 

Powiedz „prosię” – i podrap się po nosie. 

Powiedz „koń” - i wyciągnij do mnie dłoń. 

Powiedz „krowy” - i dotknij palcem do głowy. 

Powiedz „króliczki” - i nadmij policzki. 

Powiedz „kaczuszka”- i dotknij łokciem brzuszka. 

Powiedz „psy” - i klaśnij: raz dwa trzy! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ronZO0kOt9o


 

3. Posłuchajmy utworu H. Bechlerowej ,, Jak kotek zwierzęta mlekiem 

częstował”: 

 

                            

 

To jest Filik – kotek bury. Ma wąsiki i pazury. 

Dobry jest ten kotek Filik: chce, by wszyscy mleko pili. 

Stanął Filik przy kurniku. 

-Czy chcesz mleka, koguciku? 

Lecz kogucik z kurką czarną na śniadanie jedli ziarno. 

Koło żłobu stoi konik. Filik ładnie się ukłonił. 

-Lubisz mleko? 

-Nie, ja rano smaczny owies jem i siano. 

Do królika kotek podszedł. 

-Pij, pij mleczko, bardzo proszę! 

Ale królik siadł pod drzewkiem: chrupu, chrupu 

– gryzł marchewkę. 

Przed gołąbkiem Filik staje, słodkie mleko mu podaje. 

-Wypij mleczko sam, Filiku, ja mam groszek w gołębniku. 

Więc do krówki poszedł kotek. 

-Czy na mleko masz ochotę? 

-Nie, Filiku, bo ja przecież jem zieloną trawkę w lecie. 

Koło furtki kózka biała także mleka pić nie chciała. 

Zabierz sobie kotku dzbanek! Ja jem liście kapuściane. 

Poszedł kotek do motyla i dzbanuszek mu nachyla. 

Ale motyl tam na łące pije z kwiatka sok pachnący. 

Teraz kotek mleko niesie do wiewiórki w ciemnym lesie.                                                                                                   

Na sosence wiewióreczka gryzie orzech, nie chce mleczka. 

Wraca kotek. 

Koło płotka na ścieżynce jeża spotkał. 

Jeżyk woła go z daleka: 

-Bury kotku, daj mi mleka! 

O, bo jeże, tak, jak kotki, bardzo lubią mleczko słodkie. 
 

 

Ilustracje do wykorzystania podczas rozmowy na temat treści 

opowiadania: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozmowa na temat wysłuchanego utworu. - Jak miał na imię kotek?; - Czym 

kotek częstował zwierzęta?; - Co kogucik i kurka jedli na śniadanie?; - Co koń 

jadł rano?; - Co gryzł królik?; - Co lubi jeść krowa?; - Dlaczego kózka nie 

chciała pić mleka?.- Które zwierzątko lubi mleko? 

4. Zapraszamy na masażyk w parach  z wykorzystaniem wiersza                           

„Na wiejskim podwórku” 

 Biegną konie do zagrody (uderzamy otwartymi dłońmi po plecach) 

A kaczuszki hop do wody (uderzamy piąstkami od góry pleców 

do dołu) 

Kurki ziarna wydziobują (palcami wskazującymi chodzimy 

po całych plecach) 

Pieski szczekają (delikatnie szczypiemy) 

i domu pilnują. (masujemy po całych plecach.) 

5. Zapraszamy na film: Zwierzęta na wsi cz.2, gdzie mieszkają zwierzęta,      

co jedzą, co nam dają + zadania sprawdzające zdobytą  wiedzę: 

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4 

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4


6. Karty pracy ,, Razem bawimy się” cz.3 str. 41, 42 

 

 

 



 
 

 



Możecie również wykonać z rodzicami eksperyment : Kolorowe mleko 

 

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

Do wykonania doświadczenia potrzebujecie: 

- głębokiego talerza 

- mleka 

- kilku barwników spożywczych 

- detergentu np. płynu do mycia naczyń 

- patyczka kosmetycznego 

W pierwszej kolejności napełniacie talerz mlekiem. Następnie wlewacie do 

niego po kilka kropel barwników spożywczych (nie mogą być zbyt gęste).                

Na koniec dodajecie płyn do naczyń lub nabieracie go na patyczek i moczycie                     

w mleku. Co widzicie? Tęczę na talerzu? Dzieje się tak, ponieważ barwniki 

mają mniejszą gęstość niż mleko i pozostają zawieszone między molekułami 

tłuszczu. Jeśli ktoś ogląda reklamy, to wie, że detergent rozbija molekuły 

tłuszczu i sprawia, że barwniki rozprzestrzeniają się w białej cieczy.                          

Ten eksperyment pokazuje różnicę napięć powierzchniowych. 

                                                                                         Miłej zabawy! 

 

Pozdrawiamy i mocno ściskamy.  

Do zobaczenia w następnym tygodniu. 

 

Barbara Stachura Beata Mika 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

