
                                                               Propozycja zajęć na dzień 15.04.2021 
    

                                                                Witamy Was w ten czwartkowy dzionek.                   
                                                 Czy już  wiecie, że w poniedziałek widzimy się  
                                        w   Przedszkolu? My nie możemy się doczekać,  a Wy? 
 
                            Zanim jednak się spotkamy zapraszamy na przedostatnią        
                            propozycję zajęć  z cyklu „W gospodarstwie”. Dzisiaj      
                           porozmawiamy o pewnych zwierzętach, od których mamy    
               przepyszne zdrowe mleko i wiele innych produktów – o krowach. 
 
Temat:           „Łaciata krówka” 
Aktywność: ruchowa, plastyczo-techniczna 
Cel: 
- kształcenie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania ruchów 
zgodnych z treścią wiersza 
- zapoznanie z korzyściami, jakie ma człowiek z hodowli krów, 
- wdrażanie do estetycznego i samodzielnego wykonywania prac 
plastycznych 
- rozwijanie świadomości ciała i poruszania się w rytmie słyszanego utworu 
muzycznego. 
 
 

1.Proponujemy, by rozpocząć od rozgrzewki. Zapraszamy na 
rodzinny masażyk:  
 
            „Na wiejskim podwórku”- zabawa z tekstem Bożeny Szuchalskiej. 
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) 

  
Czy wszyscy czują się rozmasowani, rozgrzani i gotowi na wyzwania? 
Słyszymy głośne TAAAAK! A zatem kontynuujemy. 
 

2.Wysłuchajcie wiersza Doroty Kossakowskiej: 
 
           „Czarna krowa”  
Na zielonej łące leży czarna krowa 
Trawy się najadła, przed słońcem się chowa. 
Leży najedzona i tak myśli sobie 



Z tej zielonej trawy białe mleko zrobię. 
Z mleka będą sery, mleko i śmietana. 
Chcą je kupić ludzie od samego rana. 
Wiedzą, że są zdrowe, smaczne i sycące. 
Przecież są od krowy, co chodzi po łące. 
 
A teraz spójrzcie na poniższe zdjęcie, powiedzcie, co możemy mieć dzięki 
krowie? Prosimy Rodziców o pomoc, nazwijcie ze swoimi Pociechami 
pokazane produkty, starajcie się mówić pełnymi zdaniami. 
 

 
                                       
 
Czy znacie jeszcze inne produkty? (śmietana, jogurt, maślanka….) 
 

3.A teraz proponujemy trochę ruchu przy piosence „Krówka muuu” 
https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU. 
 

4.Kolejne wyzwanie polegać będzie na wykonaniu przestrzennej 
postaci krowy. Mamy dla Was dwie propozycje. Jedna prosta,  druga 
bardziej skomplikowana. Przy tym zadaniu niezbędna jest pomoc 
Rodziców, bo malutkie, choć sprytne rączki nie poradzą sobie ze wszystkim. 

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


Mogą jednak pokolorować, wyciąć narysowany przez Rodzica element oraz 
przykleić go. Prace nie muszą wyglądać identycznie jak te na filmikach, 
możecie je wykonać według własnych pomysłów- liczymy na Waszą 
twórczą wyobraźnię.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=x4PlksuIpPE 

https://www.youtube.com/watch?v=WRtPqB-lz0k 

Posprzątajcie swoje miejsca pracy, tak jak robiliśmy to w przedszkolu. 

                                                                   I jak Wasze Krówki?  Pochwalicie się? 
 

5.Zachęcamy do poruszania  się, możecie wykorzystać apaszki, kawałki 
bibuły, lub swobodnymi ruchami rąk i całego ciała  odtworzyć nastrój 
utworu muzycznego: 
https://www.youtube.com/watch?v=kGRab-6qCfo  

 

To wszystko, co przygotowałyśmy na dzisiaj.  
Jeśli macie jeszcze siłę to w załącznikach 
znajdziecie dodatkowe karty pracy. 
Pozdrawiają Was cieplutko: 
                            Wasze ciocie – Bożenka i Dorotka. 
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Załącznik 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2.    Nie odrywając kredki od kartki popraw po śladzie używając  

odpowiedniego koloru. 

 


