
 

 

 

                                                 Witam serdecznie wszystkie dzieci i rodziców w środę po świętach. 

 

                     

 

                              W dalszym ciągu rozmawiamy o zwierzętach hodowlanych. 

                Poproszę dzieci aby przy pomocy rodziców otworzyły Karty Pracy na str. 62.

 

                Tam znajduje się piękna, kolorowa ilustracja przedstawiająca naszych przedszkolnych 

bohaterów Olka i Adę przebywających na wsi. 

                                                        Polecenie; 

          

 

                Poproszę Was drogie dzieci abyście z uwagą obejrzały ilustrację a mamę , tatę , ciocię 

wujka...poprosiły o przeczytanie tekstu. 



                                                       Teraz pytania pomocnicze dla opiekunów, które należy zadać 

dzieciom; 

 

                                           - Jakie zwierzęta widzisz na obrazku ? 

                                           -ile kurczaczków ? 

                                           -ile kaczuszek ? 

                                           -ile gąsek ? 

                                           -ile owiec ? 

                                           -ile świnek ? 

                                           -ile piesków ? 

                                           -ile koników 

                                           -jakich zwierząt jest najwięcej ? 

                                           - jakich zwierząt jest najmniej ? 

                                           -co robi Ada i co robi Olek ? 

                                           -co robi mama Ady ? 

                                           -po czym poznać, że to co widać to jest wieś ? 

                                           -jak nazywa się miejsce , w którym mieszka koń ? ( stajnia ) 

                                           -jak nazywa się miejsce , w którym mieszka krowa ?( obora) 

                                           -jak nazywa się miejsce, w którym przechowuje się siano?( stodoła ) 

                                           - Co się dzieje w dali ? Z kim spaceruje Olek ? 

 

            Teraz poproszę opiekunów aby porozmawiali z dzieckiem czy ma jakieś wspomnienia z pobytu 

na wsi ?A może dziecko odpowie nam  

jakie korzyści czerpie człowiek z hodowli zwierząt? Kura znosi jajka, krowa daje mleko, owca -wełnę i 

ser, koza-mleko i ser,koń jest zwierzęciem pociągowym.  

 

 

                                               Pora trochę pobawić się w Kartach Pracy  



                                               Na str 66 

 

            Tutaj należy rysować pośladach od zwierząt hodowlanych do produktów spożywczych, 

następnie pokolorować obrazki zwierząt. 

                                    Po pracy proponuję zabawę; 

Mama naśladuje głos jakiegoś zwierzęcia hodowlanego a dziecko odgaduje jakie to zwierzę ? 

Potem odwrotnie , tzn. dziecko naśladuje głos zwierzęcia a mama odgaduje jakie to zwierzę ? 

Zabawę powtarzamy z udziałem wszystkich domowników. 

                                  Na koniec  proponuję ulepić zwierzątko z plasteliny. 

                                                                                   Dziękuję serdecznie i pozdrawiam  

                                                                                    Wychowawczyni Danuta Skorupska. 


