
WITAM DZIECIACZKI ! 

 GRUPA III- PANI EWELINY 

 

Tematyka na tydzień od 30.03-  do 03.04. 2020 r. 

Tematyka kompleksowa tygodnia:  „Zwierzęta na wiejskim podwórku” 

 Dzień 1 ( poniedziałek) – „ W gospodarstwie” 

 

 

1. Ćwiczenia gimnastyczne: 

„Poranek na wsi” – dziecko leży na brzuchu, ręce trzyma pod głową. Na umówiony dźwięk 

unosi nad podłogę wyprostowane nogi i ręce. Po chwili wraca do pozycji wyjściowej. 

Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy.  

„Koty się budzą” – dziecko przyjmuje pozycję klęk podparty, dolny odcinek kręgosłupa 

„wpycha” mocno w podłogę tak, aby stał się w tym miejscu wklęsły. Głowę podnosi. Na 

hasło rodzica- „ koci grzbiet” - górny odcinek kręgosłupy „wypycha” w górę tak, aby 

powstał swego rodzaju garb. Głowę chowa między ramionami.  

 

2. „Na wiejskim podwórku”- oglądamy filmik , 

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

Po obejrzeniu filmiku, rozmawiamy z dzieckiem na jego temat, używając pytań: Co to jest 

gospodarstwo wiejskie? Jakie jeszcze zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku? Jak się 

nazywają samce, jak –samice, a jak – młode tych zwierząt? W jaki sposób należy się 

zachowywać wobec zwierząt? Rodzic zwraca uwagę na to, że nie wolno podchodzić do 

nieznajomych zwierząt, nie należy ich straszyć ani zaczepiać. Rodzic może wprowadzić w 

rozmowie słownictwo języka obcego, np. angielskiego (koń– horse, krowa– cow, owca– sheep, 

kura– hen, świnia– pig). 

 

 

 

3. „Ł jak łapa”- rodzic prezentuje dziecku jak wygląda litera Ł, ł.  

 

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


 

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.3 na str.35 

 

Rodzic prosi dziecko o wyklaskanie słowa zgodnie z modelem sylabowym wyrazu: ła-pa . 

Dziecko wraz z rodzicem liczy sylaby w wyrazie – (2 sylaby). Rodzic prosi  

dziecko o zaproponowanie innego gestu, który pozwala podzielić wyraz na sylaby, np. tupanie, 

dotykanie podłogi jednym palcem.  Patrzymy na model głoskowy wyrazu z pól niebieskich 

(spółgłoski) i czerwonych (samogłoski)- dziecko wymienia spółgłoski w wyrazie ( czyli ł, p) i 

samogłoski( a,a). Następnie prosimy o przegłoskowanie tego wyrazu: ł-a-p-a ( 4 głoski).  

 Praca z KP3. 35a (pierwsza strona) 

Dzieci wykonują zadania w kartach pracy na stronie 35- odczytują wyrazy, podkreślają liter ł, 

łączą wyrazy z właściwymi ilustracjami.  

Praca z KP3.35b (druga strona) 

Dzieci wykonują zadania na stronie 35- odczytują zdania, łączą je z obrazkami, piszą literę Ł, 

ł po śladzie i samodzielnie ( ołówkiem). 

 

 

4. „Chodzimy po ł”-  zdejmujemy kapcie, układamy z nich kształt litery ł. Zadaniem 

dzieci jest przejść zgodnie z kształtem litery obok butów. Podczas chodzenia dzieci 

wypowiadają głoskę ł krótko, nie wydłużając jej brzmienia. Następnie dzieci układają 

ze skakanki lub sznurka jedną wielką literę Ł i jedną małą literę  ł – dziecko chodzi po 

skakance/sznurku gęsiego, stopa za stopą. 

 

 



 Dzień 2 – wtorek- „Domy zwierząt” 

 

1. Dzień dobry zwierzątka– zabawa rozwijająca aparat mowy.  

ryż preparowany lub płatki śniadaniowe 

Podczas słuchania opowiadania czytanego przez rodzica dziecko naśladuje ruchami ust, 

języka i dźwiękami zachowania zwierząt.  

 

„Dzień dobry zwierzątka” 

 

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury w kurniku 

na grzędzie (dzieci oblizują czubkiem języka górne zęby po wewnętrznej stronie), krowa i koń w 

oborze (wysuwają język za górne zęby i cofają go do podniebienia miękkiego), a piesek w budzie 

(ustawiają język w przedsionku jamy ustnej i oblizują górne zęby). Pierwszy obudził się kogut, 

wyskoczył z kurnika (szeroko otwierają buzie i wysuwają język, nie dotykając o zęby), rozejrzał 

się po podwórku (mają szeroko otwarte usta i przesuwają język w kąciki ust), wyskoczył na płot 

(wysuwają język nad górną wargę) i głośno zapiał −kukuryku!! Głośne pianie koguta obudziło 

kury, które zawołały – ko – ko – ko!! Na śniadanie kurki zjadły ziarenka (dzieci chwytają 

ziarenka ryżu preparowanego wargami) 

Obudził się też piesek, zaszczekał – hau hau, hau!! Pobiegał w koło podwórka  

(otwierają szeroko usta i oblizują wargi ruchem okrężnym). Zmęczył się bardzo tym bieganiem 

i dyszy (wysuwają język do brody). Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał – 

miau, miau!! Wypił mleczko z miseczki (wysuwają język nad dłońmi ułożonymi w kształcie 

miseczki). W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi. Krowa zaryczała – muu, 

muu!! A koń zaparskał, że też już nie śpi (par-skają, kląskają). A ty co mówisz wszystkim 

rano, gdy się obudzisz?  

(dzieci mówią: dzień dobry) 

 

2. ”Tyle kroków”– zabawa słuchowo-ruchowa. 

 Rodzic wypowiada nazwy zwierząt: krowa, kot, kura, indyk, koń, owca, a dzieci dzielą 

je na głoski i wykonują tyle kroków do przodu, ile głosek jest w danym słowie. 

 

3 . ”W domu najlepiej” – wysłuchanie wiersza. 

 



Dorsz Dionizy, jak bociany,  

chciał mieć gniazdo pod chmurami,  

lecz, gdy znalazł się na dachu,  

zaraz drapnął w dół ze strachu.  

Ślimak Dyzio chciał się ukryć,  

hen, na drzewie, w dudka dziupli,  

a ów dudek z marnym skutkiem  

wtykał czubek w kundla budkę… 

Pies się do muszelki wciskał,  

ale zmieścił tam ćwierć pyska.  

Dzik w pośpiechu siadł na grzędzie 

– spadał z niej dwa razy prędzej. 

Pomyśleli... podumali...  

I do domów się udali.  

 

Rozmowa z dziećmi na temat wiersza: 

Czy wiersz ciebie rozbawił? Dlaczego? Które zwierzę najbardziej ciebie rozbawiło? Posłuchaj 

wiersza jeszcze raz i powtórz rymujące się słowa. O jakich zwierzętach jest mowa w wierszu? 

Gdzie zwykle mieszkają te zwierzęta? Dlaczego właśnie tam?  

Gdzie chciało zamieszkać każde z tych zwierząt? Jak się skończyły ich próby zamieszkania w 

innych niż zwykle miejscach? Czy to były odpowiednie dla nich domy? Dlaczego? Co by było, 

gdyby człowiek chciał zamieszkać w tych miejscach, które wybrały zwierzęta? Po co 

zwierzęciu potrzebny jest dom? Jak się nazywają domy znanych nam zwierząt: kury, świni, 

konia, krowy? 

 

4.„Zwierzęta w zagrodzie”  

Dzieci  liczą, ile jest zwierząt w zagrodzie – ( każdy zbiór osobno ). Dokonują porównania 

liczebności zwierząt . Odpowiadają na pytania: Których jest więcej? Których mniej? O ile? Jak 

to sprawdzić? Których jest tyle samo? Ile jest wszystkich razem? 



 
 
 

5.Tajemnicze zwierzę”– zabawa plastyczna. kartka A4, kredki 

 Dziecko i rodzic składają  kartkę A4 w pionie dwa razy na pół, następnie rozkładają  i po 

liniach zgięcia układają  w harmonikę z czterema polami. Na pierwszym polu dziecko rysuje 

przód dowolnego zwierzęcia (głowę i przednie łapy). Odwraca harmonijkę na następne pole i 

zaznacza miejsca, w których na pierwszym polu zaczyna się i kończy tułów zwierzęcia. W 

takiej formie zamienia się pracami z rodzicem. Rodzic nie widzi początku zwierzęcia, ale na 

podstawie zaznaczonych miejsc dorysowuje dalszy fragment – tułów. Odwraca harmonijkę na 

następne pole i zaznacza liniami miejsca, w których zaczyna się i kończy tułów. W takiej formie  

ponownie zamieniają się pracami.  

Dziecko  dorysowuje kolejny fragment zwierzęcia – jego tylne łapy i zad, i oznacza miejsce na 

ogon na kolejnym polu harmonijki. Po kolejnej wymianie rodzic dorysowuje zwierzęciu ogon. 

Gdy praca jest skończona otwierają harmonijkę i oglądają powstałe zwierzęta. Nadają im 

nazwy, wymyślają dla nich domy. 

 

6. „Matematyka w zagrodzie” liczmany, np. nakrętki po napojach 

Dzieci układają je zgodnie z treścią zadań i przeliczają, np.: 

1. W gospodarstwie pani Marysi są: 2 krowy, 3 kozy i 1 koń. Ile pani Marysia ma zwierząt? 

2. Na słońcu wygrzewają się 2 koty i 3 pieski. Ile zwierząt wygrzewa się na słońcu? 

3. Po podwórku chodzi 1 krowa, 2 konie, 4 pieski i 1 kot. Ile zwierząt jest na podwórku 

 

 

 

 



Dziecko otwiera karty pracy , cz.3 na str.36 

 

Praca z KP3. 36a (pierwsza strona) 

Dzieci wykonują zadania w kartach pracy na stronie 36- łączą zwierzęta z ich domami, piszą 

po śladzie. 

Praca z KP3.36b (druga strona) 

Dzieci wykonują zadania na stronie 36- rysują na planszy pionka zgodnie z liczbą 

wyrzuconych oczek. 

 

7. Budowanie z klocków gospodarstwa rolnego.  

 

 

 Dzień 3–  środa- „Odgłosy wiejskiego podwórka” 

 

1. Ćwiczenia gimnastyczne:  

„Sadzimy w polu” – dziecko staje w rozkroku i wykonuje skłon do prawej nogi, prostuje 

się i robi skłon do lewej nogi. Ćwiczenia należy powtórzyć kilka razy.  

     „Idą kaczki” – dzieci maszerują na ugiętych nogach. 

     „Idą krowy” – dzieci poruszają się na czworaka. 

 

2. „Zwierzęta w gospodarstwie”- włączamy dziecku odgłosy zwierząt, które mogą 

zamieszkiwać wiejską zagrodę 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE                                           

( kura, krowa, kaczka, pies, indyk, koza, kot, kogut, świnia, gęś, koń, owca). 

Zadaniem dziecka jest zapamiętanie jak największej liczby zwierząt, których odgłosy 

usłyszały. Rodzic prosi by dziecko wymieniło te zwierzęta. Następnie rodzic odtwarza 

wybierane losowo dźwięki, a dziecko odpowiada, jakie zwierzę usłyszało i spośród 

przygotowanych przez rodzica ilustracji wybiera tę, która je przedstawia. Rodzic pyta: 

Widziałeś kiedyś to zwierzę? Opowiedz coś o nim.  

 

Ilustracje zwierząt: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE


                       

 

 

 

 

 

 

              



           

 

                 

      



 

3. „Na wiejskim podwórku”- praca plastyczna. 

Dajemy dzieciom plastelinę i sztywne kartoniki lub pokrywki plastikowych pojemników. 

Dzieci lepią z plasteliny makietę wiejskiego podwórka i zwierzęta gospodarskie. Na koniec 

przygotowują wystawę, podczas dzieci opowiadają, co przedstawiają ich prace.  

 

    4 .„Łap piłkę”-  zabawa na orientację. Dziecko siada na dywanie. Rodzic rzuca piłkę do 

dziecka, podając przy tym nazwę zwierzęcia. Dziecko łapie piłkę naśladując przy tym głos 

wskazanego zwierzęcia. Rodzic narzuca coraz szybsze tempo zabawy. Można zamienić się z 

dzieckiem rolami. 

 

5.”Liczymy zwierzęta”– zabawa matematyczna. Rodzic daje dziecku liczmany, np. nakrętki 

po napojach lub klamerki do prania. Podaje treść zadań, dzieci dokonują obliczeń za pomocą 

liczmanów. Przykładowe zadania (dodawanie w zakresie 10): 

W gospodarstwie były 4 kury i 5 kaczek. Ile ptaków było w gospodarstwie?   

Kura wysiadywała jajka. Najpierw wykluły się 2 pisklęta, chwilę później – 4 pisklęta, a po 

kolejnej chwili – jeszcze  Ile piskląt się wykluło? 

Na łące pasły się 2 duże krowy i 1 mały cielak. Ile krów było na łące? 

W stajni stały snopki siana: 1 pod drzwiami, 2 przy prawej ścianie, 4 przy lewej ścianie. Ile 

snopków siana stało w stajni? 

 

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.3 na str.37 

 

 

 

Praca z KP3. 37a (pierwsza strona) 

Dzieci wykonują zadania w kartach pracy na stronie 37- przeliczanie zwierząt, zapisywanie i 

obliczanie działań. 

Praca z KP3.36b (druga strona) 

Dzieci wykonują zadania na stronie 37- dorysowują brakujące części zwierząt, nalepiają 

nazwy zwierząt. 

 



 

 Dzień 4- czwartek-„ Ale jaja!” 

 

1. „W zagrodzie”-  Dziecko biega po pokoju. Na polecenia rodzica naśladuje ruchem i 

głosem  zwierzątka: 

 

Piesek szczeka: Hau, hau, hau. 

Kotek miauczy: Miau, miau, miau. 

Kura gdacze: Kod, ko, dak. 

Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa. 

Gąska gęga: Gę, gę, gę. 

Owca beczy: Be, be, be. 

Koza meczy: me, me, me.  

Indor gulgocze: Gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: Mu, mu, mu. 

Konik parska: Prr, prr, prr. 

A pies warczy: Wrr, wrr, wrr.  

 

2. „Najpiękniejsze…”- słuchanie opowiadania, rozmowa na temat jaj zwierząt. Rodzic 

zaprasza dziecko do wysłuchania opowiadania. 

 

„Jak wiadomo, każda mama pragnie, aby jej dziecko było naj, naj, najwspanialsze!...  

Prawda?  

Tak samo rzecz się miała z pewnymi dobrze mi znanymi kurami. Któregoś ranka wszystkie 

trzy zniosły jajka. Cóż to była za radość! Gdakały wniebogłosy ze szczęścia! Spoglądały z 

miłością na swe jajeczka. Otulały je delikatnie. Nasłuchiwały czy zza kruchej skorupki nie 

dobiegnie ich czasem jakiś dźwięk. Jednym słowem jak wszystkie mamy, robiły sporo 

zamieszania.  

– Z mojego jajeczka – gdakała pierwsza kura – wyrośnie najsilniejszy kogucik na całym  

podwórku!  

– A z mojego – gdakała druga – najpiękniejsza nioska w całej wsi!  

Zaś trzecia kura była tak szczęśliwa, że nie wiedziała nawet, czy wolałaby chłopca, czy 

dziewczynkę. Wszystkie jednak chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze.  



Postanowiły więc pomalować skorupki jajek najwspanialej, jak tylko potrafiły.  

– Mój kogucik – gdakała pierwsza kura – będzie czerwony w niebieskie paski.  

– A moja nioska – gdakała druga – będzie różowa w zielone groszki.  

Zaś trzecia kura nie mogła się zdecydować, czy pomalować jajo na pomarańczowo w brązowe 

kwadraciki, czy na brązowo w pomarańczowe trójkąciki.  

Wszystkie były przekonane, że z tak kolorowych jajek wyklują się najpiękniejsze kurczaki na 

świecie.  

I rzeczywiście.  

Którejś nocy usłyszały jakieś ciche trzaski, jakieś popiskiwania... – zanim się obejrzały,  

z popękanych, kolorowych skorupek wyskoczyły ich dzieci.  

– Jaka śliczniutka!... – wygdakała pierwsza kura.  

– Mój ty kochany!... – rozczuliła się druga. 

– Chlip, chlip!... – płakała ze szczęścia trzecia kura.  

A małe kurczaczki, wszystkie żółciutkie, jak gdyby pomalowało je samo słońce, rozejrzały się  

dookoła i krzyknęły radośnie:  

– Mamo! Już jestem!  

Rodzic rozmawia z dziećmi na temat tekstu:  

 

O jakich kurczakach marzyły kury? Co kury zrobiły z jajkami? Jakiego koloru były małe 

kurczaczki?  

Jakie zwierzęta wykluwają się z jaj? Dzieci szukają odpowiedzi w dostępnych książkach i 

czasopismach, korzystają z własnej wiedzy. Podają przykłady zwierząt, które wykluwają się z 

jaj. Rodzic może pomóc nazwać kategorie tych zwierząt: owady, ryby,  

gady, płazy. Wśród ssaków zaledwie dwa gatunki – dziobak i kolczatka 

 

 

3. „Jajko”- zabawa badawcza ( do tego doświadczenia potrzebne będzie jedno jajko 

normalne i jedno ugotowane na twardo, talerzyk, lupa) 

Rodzic pokazuje dziecku na ilustracjach jak najwięcej różnych rodzajów jaj: kurze, gęsie, 

przepiórcze, kacze; małe, duże, w różnych odcieniach. Dzieci oglądają dokładnie jaja, 

próbują zgadnąć, które jajo pochodzi od którego ptaka.  

 

Ilustracja: 



 

 

 

Rodzic pyta dziecka, czy potrafi rozpoznać, które jajo jest surowe, a które gotowane. Kręci na 

stole jajkiem surowym i ugotowanym, prosi dziecko, by zgadło, które jest które.  

Następnie oba jajka rozbija, wspólnie dochodzimy do wniosku, że surowe jajko kręci się wolno, 

a ugotowane szybko. Rodzic wyjaśnia, że gotowane jajko kręci się szybciej, bo ma zwartą 

konsystencję – konsystencja surowego jaja hamuje jego obrót. Dziecko ma jedno surowe jajko 

i talerzyk. Delikatnie rozbija skorupkę jajka i wylewa zawartość na talerzyk, oglądają je, także 

za pomocą lup. Rodzic prosi dziecko, żeby opowiedziało, jak jest zbudowane jajko i jakie są 

funkcje poszczególnych elementów budowy jaja. Pomaga dziecku dojść do wniosku, że 

skorupka i błona chronią jajko przed uszkodzeniem. Pisklę rozwija się z płytki zarodkowej. 

Białko chroni rozwijające się pisklę przed urazami. Żółtko źródłem substancji odżywczych, 

dzięki którym pisklę może się rozwijać i rosnąć. Komora powietrzna zapewnia pisklęciu 

możliwość oddychania. Skrętki białkowe utrzymują jajo w jednym położeniu. Rodzic wyjaśnia 

dzieciom, że z jaj kupowanych w sklepach nie wyklują się kurczęta . 

 



4. „Pasta jajeczna”- przygotowanie kanapek z pastą jajeczną. ( potrzebne składniki: 

ugotowane jajka, szczypiorek, natka pietruszki, majonez, sól, pieprz, pieczywo) 

 

Rodzic prosi dziecko, by powiedziało co można zrobić z jajek oraz do przygotowania jakich 

potraw wykorzystuje się jajka. Dzieci podają swoje pomysły, rodzic dopytuje, czy dzieci lubią 

wymienione danie, czy jest  słodkie, czy słone, czy częściej się je zjada na śniadanie, na obiad, 

na deser czy na kolację. Na koniec rozmowy  proponujemy, żeby dziecko własnoręcznie 

wykonało kanapki z pastą jajeczną. Zaprasza dziecko do łazienki, by umyło ręce. Następnie 

dziecko zakłada fartuszek i siada przy stoliku , dostaje ugotowane jajko, miseczkę, widelec, 

nóż (tępy), łyżkę. Na stoliku stoją szczypiorek, natka pietruszki, majonez, sól, pieprz, pokrojone 

pieczywo, umyte nożyczki. Rodzic prosi dziecko o przypomnienie zasad bezpieczeństwa, 

naprowadza je, by wspomniało o tym, że należy się bardzo ostrożnie obchodzić z nożem i 

widelcem, wszystko, co upadnie na podłogę należy umyć, nie należy stosować dużej ilości soli 

i pieprzu. Dziecko przystępuje do pracy, obiera jajka, rozgniata je w miseczkach, dodaje pocięty 

nożyczkami szczypiorek lub natkę pietruszki, odrobinę majonezu, szczyptę soli, ew. pieprzu, 

miesza całość. Następnie nakłada pastę na kromki chleba i smacznie zajada! 

 

Smacznego! 

 

 
 

 Dzień piąty- piątek- „Skąd się bierze ser?” 

 

1. Ćwiczenia gimnastyczne: 

„Kołyska” -dziecko siedzi na podłodze z podkurczonymi nogami, które mocno obejmują 

się ramionami. Rodzic prosi, by zaczęło się kołysać się do przodu i do tyłu oraz na boki.  

„Pajacyki”- rodzic prezentuje dziecku, jak poprawnie wykonać ćwiczenie, następnie 

dziecko wykonuje 10 powtórzeń. 

2. „Przetwory z mleka”- rodzic zaprasza dzieci do wysłuchania tekstu:  Będziemy  

rozmawiać o produktach, które otrzymujemy z mleka. Posłuchaj wiersza. Staraj się 

zapamiętać jak najwięcej nazw mlecznych produktów. 



„Przetwory z mleka”- Bożena Forma  

 

Na zakupy wyruszamy,  

dużą torbę zabieramy.  

Trzeba kupić serek biały  

i ser żółty w dziury cały.  

Smaczny jogurt waniliowy,  

naturalny, truskawkowy.  

I koniecznie też maślankę,  

ser topiony i śmietankę.  

Różne są przetwory z mleka,  

zatem niechaj nikt nie zwleka.  

Dnia każdego – to zasada  

coś z nabiału niechaj zjada.  

 

Po przeczytaniu tekstu rodzic prosi dziecko, żeby powiedziało, jakie zwierzęta dają mleko, 

które wykorzystują ludzie. Jeśli jest taka konieczność, podpowiada, że nie tylko krowa, ale 

także np. owca, koza. Prosi dziecko, by na podstawie wysłuchanego wiersza i własnej wiedzy 

powiedziało, jakie produkty są zrobione z mleka. Dzieci podają nazwy produktów, dzielą je 

na sylaby, podają pierwszą i ostatnią głoskę. Rodzic po każdym przykładzie dopytuje dzieci, 

czy lubią dany produkt. 

  

3. „Jak powstaje ser?- zapraszam do obejrzenia filmiku 

https://www.youtube.com/watch?v=adyD07I9shY 

 

4. „Produkty z mleka” – polisensoryczne poznanie produktów mlecznych. ( potrzebne są 

dostępne produkty mleczne: np. kefir, jogurt, śmietana, ser żółty, twaróg, serek topiony, 

mozzarella, masło itp.) 

Dzieci oglądają produkty mleczne , które są dostępne w domu. Następnie z pomocą rodzica  

otwierają je i przekładają ich zawartość na talerzyk. Degustują produkty, opowiadają, jaki mają 

smak, zapach, czy im smakują. Rodzic zwraca uwagę na to, ze jeden produkt może budzić u 

różnych osób różne emocje i należy wyrażać je kulturalnie. Na koniec dziecko z zawiązanymi 

oczami próbuje po jednym produkcie mlecznym i odgadują, co to jest. 



Dziecko otwiera karty pracy , cz.3 na str.38 

 

 

 

Praca z KP3. 38a (pierwsza strona) 

Dzieci wykonują zadania w kartach pracy na stronie 38- opowiadamy, skąd się bierze mleko, 

rysujemy ramki wokół obrazków. 

Praca z KP3.38b (druga strona) 

Dzieci wykonują zadania na stronie 38- łączenie par obrazków, których nazwy się rymują, 

odczytywanie sylab, łączenie ich z sylabą ser. 

 

5.  „Wszystko z mleka” – praca plastyczna. 

Dzieci przeglądają gazetki reklamowe z różnych sklepów i różne gazety, wycinają produkty, 

które są zrobione z mleka, naklejają je na kartki.  

 

6. „Krowa”-  ( lateksowa rękawiczka, sznurek, flamastry)  

Rodzic daje dziecku lateksową rękawiczkę. Dzieci starają się ją nadmuchać. Nadmuchaną 

rękawiczkę rodzic związuje tak, by powstał z niej balon. Na okrągłej części rękawiczki 

dzieci flamastrami rysują krowę tak, aby nadmuchane palce rękawiczki były wymionami 

krowy.  

 

 

Owocnej pracy- 

 wychowawczyni! 


