
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Uszatków, dn. 10.06.2021r 

Temat dnia: Co nam dają zwierzęta? 

 
Źródło obrazka /malybaca.pl 

 

Piosenka na ten tydzień  

Śpiewanki.tv - Dziadek fajną farmę miał 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

 

1. „Koniki” – zabawa ruchowa 

 

Proszę rozłożyć na dywanie przeszkody np. poduszki. Dziecko jest małym konikiem, 

który został wypuszczony na pastwisko. Proszę także wyznaczyć w pokoju miejsce 

odpoczynku tj. stajnie.  

Na hasło koniki na pastwisku dziecko biega po pokoju naśladując konia. Na hasło  konik 

skacze przez przeszkodę  obunóż przeskakując pokonują przygotowaną przeszkodę. Na 

hasło konik do stajni  udają się na zasłużony odpoczynek . Proponuje jak zawsze 

zamianę roli  

 

 

 

 

2. „Stary Donald” – zabawa ruchowa i ortofoniczna przy piosence Dziadek fajną 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


farmę miał 

 

Źródło obrazka https://panimonia.pl 

 

Dziecko naśladuje odgłosy oraz poruszanie się zwierzą wymienionych w piosence  Jest 

to bardzo fajna zabawa na stymulacje mięśni w  jamie ustnej  

5. Co nam dają zwierzęta? – zabawa z wierszem i degustacją. Wiersz w PDF  

Uszatek w pierwszej kolejności słucha czytanego przez rodzica wiersza. Proszę przy 

każdym zwierzęciu wydawać odgłosy, które wydają zwierzęta . Następnie, dziecko 

samo wciela się w role ośmiu zwierząt, gdy rodzic czyta wiersz wydaje odpowiednie 

odgłosy zwierząt. 

Sylwia Bacewicz 

 „Zwierzęta w gospodarstwie” 

 

źródło obrazka zsp1tychy.edupage.org 

Zwierzęta w gospodarstwie 

W gospodarstwie u człowieka 

praca na zwierzęta czeka. 

https://panimonia.pl/


Konik ciągnie w wozie siano, 

wozi jeźdźca też co rano. 

Potem w stajni odpoczywa, 

pięknie lśni na słońcu grzywa. 

 

Krowa ciągle trawę żuje, 

pyszne mleko produkuje. 

Gdy w oborze sobie stoi, 

człowiek co dzień ją wydoi. 

 

Owca na pastwisku staje, 

miękką wełnę swą oddaje. 

Śpi w owczarni aż do rana 

i pilnuje się barana. 

 

Świnka w tłuszczyk wciąż obrasta, 

później będzie z niej omasta. 

Gdy w chlewiku smacznie śpi, 

o jedzeniu ciągle śni. 

 

Kurka gdacze, z drugą gada 

i na grzędzie jaja składa. 

Bo w kurniku ma mieszkanie, 

siedzi sobie w nim na sianie. 

Kogut pianiem, to się zdarza, 



często budzi gospodarza. 

On nad ptactwem tu góruje 

i w kurniku wciąż króluje. 

 

Pies na wszystko ma baczenie 

i pilnuje otoczenie. 

A gdy bardzo jest zmęczony, 

w budzie sobie śpi skulony. 

 

Kot podchodzi w wielkiej ciszy, 

bo w spiżarni łowi myszy. 

I w stodole, kiedy pada, 

wszystkie małe myszki zjada. 

 

Tak od rana do wieczora, 

czy to chlewik, czy obora, 

każde zwierzę pracę ma, 

a gospodarz o nie dba. 

Źródło: S. Bacewicz „Zwierzęta w gospodarstwie” 

Proszę zbierać od Uszatka informacje na temat faktycznej roli zwierząt hodowanych w 

zagrodzie. Rodzic musi przygotować worek, w którym znajdują się różne produkty 

pochodzące od zwierząt hodowlanych: wełniane skarpety, poduszka z piórami, jaja kurze 

(ugotowane na twardo). Do  zagadek smakowych: ugotowane kurze jajo, twaróg, mleko 

lub inne produkty.  

Zadaniem Uszatka jest zbadanie dotykiem, co znajduje się w worku, a następnie 

wskazanie, dzięki któremu wiejskiemu zwierzęciu mamy wylosowaną rzecz. Po zabawie 

dotykowej, rodzic przygotowuje zagadki smakowe, związane, tak jak wcześniej, z 



wiejskimi zwierzętami. Dziecko ma zawiązane oczy, po odgadnięciu nazwy każdego z 

produktu, łączy go ze zwierzęciem, od którego pochodzi.  

Po próbie smaku oraz dotyku Uszatki wspólnie z rodzicem powinny dojść do wniosku, że 

zwierzęta na wsi hodujemy dla korzyści: skóry, futra, mleka oraz łapania myszy (kot) czy 

pilnowania zwierząt i zagrody (pies).  

 

6. Praca plastyczna – „Krówka z rączki” 

 
źródło obrazka gawex.pl 

 

Szczegóły znajdują się w pliku PDF  

7. „Skacząca kózka”– zabawa ruchowa z podskokami 

 
Źródło obrazka view.genial.ly 

 

Razem z dzieckiem ruchowo i wokalnie naśladujemy kózki, biegające po pastwisku. Od 

czasu do czasu stykamy się czołami, jakby się trykały – bodły. Na hasło : ,,kózka u płotu” 

– stajemy szybko pod ścianą. Na hasło: ,,kózka na łące” –podskakujemy, brykamy, a 

także przeskakujemy przez płotki (np. gazety porozkładane w różnych częściach 

pomieszczenia). Na hasło: ,,kózka u płotu” – znów stajemy  szybko pod ścianą. I jak 

Rodzice trochę zmęczeni  

Proszę o włączenie prezentacji utrwalającej informacje co dają nam zwierzęta  

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4 

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4

