
           Temat zajęć: Po co hodujemy zwierzęta na wsi? 

 

 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć piosenką „Co nam dają zwierzęta”- otwórz link 

https://soundcloud.com/alina-pacura/1-3a 

2. Oglądanie plansz przedstawiających zwierzęta hodowlane i produkty, które możemy pozyskać              

od zwierząt. Po obejrzeniu plansz, Rodzic prosi  dziecko, aby spróbowało odpowiedzieć na pytania:  

• Po co hoduje się zwierzęta na wsi? 

• Jakie produkty otrzymujemy od zwierząt hodowlanych? 

 

 

 

 
 

https://soundcloud.com/alina-pacura/1-3a


 
  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 
 

 

3. Oglądanie filmu edukacyjnego „Skąd się bierze mleko?” 

 

4. Praca z Książką karty pracy 3  

➢ KP3. 38a – opowiadanie skąd się bierze mleko na podstawie historyjki obrazkowej i wcześniej 

obejrzanego filmu. Rysowanie ramek wokół obrazków. 

➢ KP3.38b - łączenie w pary obrazków, których nazwy się rymują.  

➢ KP3.38c - Odczytywanie sylab, łączenie ich z sylabą ser, tak aby powstały inne wyrazy 

 



5. „Produkty mleczne” –  obejrzenie filmu edukacyjnego mówiącego o tym, dlaczego należy 

spożywać produkty mleczne. Dziecko ma za zadanie zapamiętać jak najwięcej nazw mlecznych 

produktów. 

 

Po obejrzeniu filmu Rodzic prosi dziecko, aby powiedziało: 

 

➢ jakie zwierzęta dają mleko (R. podpowiada, że nie tylko krowa, ale także np. owca, koza) 

       Jako ciekawostkę możemy powiedzieć dzieciom, że mleko możemy również pozyskiwać z roślin      

       (soja, kokos, migdały). 

➢ jakie produkty są z mleka zrobione ( ser, śmietana, masło, jogurt, kefir, maślanka itp. ).   

➢ Dziecko próbuje odczytać nazwy produktów, następnie dzieli je na sylaby, podaje pierwszą                   

i ostatnią głoskę.  

 

 

 

 

6. Rozwiązywanie zagadek słownych: 

 

• Zwykle bywa w sklepie, w kostkach sprzedawane. Będzie nim pieczywo w mig posmarowane   

                (MASŁO) 

• Zimne, słodkie i pachnące, jemy latem w dni gorące (LODY). 

• Może być żółty, biały, topiony lub pleśniowy, ale zawsze jest pyszny i bardzo zdrowy. (SER). 

• Zimny, kwaśny, zawsze pysznie smakuje, gdy nim do ziemniaczków mama nas częstuje   

                (KEFIR). 

• Owocowy, waniliowy może być też czekoladowy. Wszystkie dzieci go kochają i łyżeczką  

                 zajadają  (JOGURT). 

 

7. Zabawa ruchowa „Na zdrowie”. Rodzic wypowiada słowa: „ Każda rodzic tobie powie, co masz 

zrobić dziś na zdrowie… np. zrób 5 przysiadów, zrób 2 skłony, stań na jednej nodze, podskocz 3 

razy, zrób pajacyka, zrób koci grzbiet, przeciągnij się mocno” - dziecko wykonuje  zadania związane 

z ruchem  wskazane przez rodzica itp. 

 

8. Zabawa badawcza: „ Zgadnij co to za przysmak?” Można zawiązać apaszką dziecku oczy. Dziecko 

rozpoznają po zapachu oraz smaku produkty spożywcze (w zależności od posiadania danego 

produktu w lodówce 😊 ) np. jogurt, kefir, maślanka, ser żółty, ser biały, topiony, masło, szynka, 

jajko gotowane. Dziecko próbuje odpowiedzieć od jakiego zwierzęcia pochodzi ten produkt.     

 

9. Zadanie dodatkowe. Eksperyment  „Mleczne malowanie” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=egwubPAVR8s 

 

     (zamiast barwników spożywczych można użyć cukiereczków Skittles, wystarczy malutkie     

      opakowanie i mała ilość mleka) 

                    

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

 

ser śmietana masło kefir maślanka jogurt 

https://www.youtube.com/watch?v=egwubPAVR8s
https://www.youtube.com/watch?v=SfVVFCAmSmY

