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Publiczne Przedszkole „Familijna Rosocha” 

Materiał zajęć do nauczania zdalnego   

GRUPA  2 (3,4latki)  

Wiejskie życie  (12.04 – 16.04 2021r.)  

Opracowała: Aneta Kowalska 

Kochane dzieci! 

Witajcie po weekendowej przerwie  Mam nadzieję, że rodzinny relaks się udał. Od poniedziałku 

czeka Was mnóstwo zabaw z wiejskimi zwierzątkami w roli głównej  Pieski, kotki, kaczuszki, 

koniki...Lubicie je? Dowiecie się także na czym polega praca rolnika, poznacie wiejskie przysmaki, 

nauczycie się jak powstaje chleb oraz przypomnicie sobie, co to są warzywa i utrwalicie nazwy 

wybranych warzyw  Życzymy wszystkim wesołej zabawy! 

Ciocia Aneta i ciocia Monika 

Podane poniżej linki można skopiować do przeglądarki, aby obejrzeć zaproponowane przeze 

mnie materiały. 

Propozycja zadań i zabaw: 

 

PONIEDZIAŁEK 12.04 – „Co to jest wieś?”  

Część I 

1. Zabawa na miły początek dnia „Jak chodzą zwierzątka?” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ma-2i7U-t5w 

2. Planowanie pracy – zadania na bieżący tydzień: 

Kolory dni tygodnia: 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

     

 

Zaplanuj swoją pracę: (Rodzic rysuje dziecku tabelkę lub drukuje jeżeli jest możliwość) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ma-2i7U-t5w
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PLANOWANIE PRACY 

ZADANIA DZIEŃ 
TYGODNIA 

WYKONANIE 

 

Konstrukcyjne:  
Zbuduj z klocków domek dla zwierząt 

lub wiejską zagrodę (dziecko buduje 

z dostępnych w domu klocków lub 

materiałów nietypowych) Liczę na 

waszą pomysłowość 

  

 

 

Matematyczne: 
Wykonaj traktor z figur 
geometrycznych – nazwij figury, 
określ ich kolory, ułóż z nich traktor. 
Rodzic pomaga przygotować/wyciąć 
figury z kolorowego papieru, 
dziecko układa z nich traktor 
(przykłady w załączniku 1) 
Po wykonaniu obrazka: 
Popatrz na obrazek. Nazwij figury. Policz 
ile jest kół. Powiedz, czy są takie same. 
Czym się różnią? Ile jest kwadratów? Ile 
jest prostokątów? Ile jest trójkątów? Ile 
jest wszystkich figur? 

  

Załącznik 1 
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Część II 

1. „Co to jest wieś? Kim jest rolnik?” – zabawa dydaktyczna – rodzic ogląda z dzieckiem 

poniższe ilustracje przedstawiające wieś i miasto. Następnie pyta dziecko: 

 Co widzi na ilustracjach? 

 Czym różni się wieś od miasta? 

 Czego jest dużo więcej w mieście? 

 Czego jest dużo więcej na wsi? 

 Kto pracuje na wsi? (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą rolnika) 

 Czym zajmuje się rolnik? (zajmuje się zwierzętami, sieje i zbiera zboża). 
 

 

 

MIASTO 
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WIEŚ 

ROLNIK 

2. „Narzędzia i maszyny rolnicze” – film edukacyjny  - dziecko uważnie ogląda i stara się 

zapamiętać jak najwięcej urządzeń, które są niezbędne w pracy rolnika. 

https://www.youtube.com/watch?v=vO5NvfQ92bc 

Część III 

1. Wskaż przedmioty związane z pracą rolnika. Jeżeli istnieje możliwość wydrukowania karty 

dziecko koloruje wskazane obrazki, jeżeli nie ma takiej możliwości, dziecko wskazuje, 

nazywa i dzieli ich nazwy na sylaby. 

https://www.youtube.com/watch?v=vO5NvfQ92bc
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WTOREK 13.04 -  „Mieszkańcy wiejskiego podwórka” 

Część I 

1. Na początek dnia utrwalcie nazwy dni tygodnia, miesiące i pory roku. A teraz sprawdźcie 

czy macie na dziś zaplanowane zadanie, jeżeli tak ustalcie z rodzicem, kiedy je 

wykonacie, pamiętajcie o narysowaniu kółeczka w odpowiednim kolorze. 

2. Taniec z naśladowaniem – „Kaczuszki” 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 

Część II 

1. Wiersz „W gospodarstwie” (dziecko może nauczyć się całości lub części wiersza na 

pamięć) 

„W gospodarstwie” 

T.M. Massalska 

Pieje kogut już od świtu; 

- Kukuryku! Kukuryku! 

Kura do kurczaków żwawo 

Gdacze: - W lewo! 

Gdacze: - W prawo! 

Kaczka kwacze: - Kwa! Kwa! Kwa! 

Trzy kaczątka dziobem pcha. 

Krowa muczy: - Mu! Mu! Mu! 

Aż po prostu brak jej tchu. 

Koń opędza się od much. 

I rży głośno: - Jestem zuch! 

Świnka chrumka: - Chrum! Chrum! Chrum! 

Co za hałas! Co za szum! 

Kot cichutko miauczy: - Miau! 

A pies szczeka: - Hau! Hau! Hau! 

2. Zagadki dźwiękowe – posłuchaj odgłosów i nazwij: 

https://www.youtube.com/watch?v=5kOKDbaeEWc 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94
https://www.youtube.com/watch?v=5kOKDbaeEWc
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3. Film edukacyjny – „Zwierzęta w gospodarstwie rolnym..” – dziecko ogląda i zapamiętuje 

nazwy zwierząt dorosłych i ich dzieci oraz miejsca, w których mieszkają. 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U 

Część III 

1. Rysowany wierszyk – Świnka – Miłej zabawy 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=p7n-

6jFiIAc&list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-

nmyqCivCvZwL&index=6&fbclid=IwAR0BWqVgD2rzXIyshMeq7W_OfsVtXGOH8Ir02EN4Xx

6ZwyzoWCvGmk7_QJY 

ŚRODA 14.04 – „Wiejskie przysmaki” 

Część I 

1."Dzień dobry, zwierzątka!" - zabawa fabularyzowana usprawniająca narządy mowy. 

Rodzic czyta a dziecko wykonuje podane ćwiczenia. 

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

na grzędzie (oblizywanie czubkiem języka górnych zębów po wewnętrznej stronie), krowa 

i koń w oborze (unoszenie języka za górne zęby i cofanie go do podniebienia miękkiego), 

a piesek w budzie (język w przedsionku jamy ustnej, oblizywanie górnych zębów). 

Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szerokie otwieranie buzi i wysuwanie 

języka nie dotykając o zęby), rozejrzał się po podwórku (kierowanie języka w kąciki ust, 

przy szeroko otwartych ustach), wyskoczył na płot (unoszenie języka nad górną wargę) i 

głośno zapiał - kukuryku!! 

Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały - ko - ko - ko!! Na śniadanie kurki zjadły 

ziarenka (chwytanie ziarenek ryżu preparowanego wargami). 

Obudził się też piesek, zaszczekał - hau hau, hau!! Pobiegał w koło podwórka (usta szeroko 

otwarte, oblizywanie warg ruchem okrężnym). Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy 

(wysuwanie szerokiego języka do brody). 

Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał - miau, miau!! Wypił mleczko z miseczki 

(wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki). 

W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi (wysuwanie warg do przodu jak przy 

samogłosce u). 

Krowa zaryczała - muu, muu!! A koń zaparskał, że też już nie śpi (parskanie, kląskanie). 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=p7n-6jFiIAc&list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-nmyqCivCvZwL&index=6&fbclid=IwAR0BWqVgD2rzXIyshMeq7W_OfsVtXGOH8Ir02EN4Xx6ZwyzoWCvGmk7_QJY
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=p7n-6jFiIAc&list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-nmyqCivCvZwL&index=6&fbclid=IwAR0BWqVgD2rzXIyshMeq7W_OfsVtXGOH8Ir02EN4Xx6ZwyzoWCvGmk7_QJY
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=p7n-6jFiIAc&list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-nmyqCivCvZwL&index=6&fbclid=IwAR0BWqVgD2rzXIyshMeq7W_OfsVtXGOH8Ir02EN4Xx6ZwyzoWCvGmk7_QJY
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=p7n-6jFiIAc&list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-nmyqCivCvZwL&index=6&fbclid=IwAR0BWqVgD2rzXIyshMeq7W_OfsVtXGOH8Ir02EN4Xx6ZwyzoWCvGmk7_QJY
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A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz? (dzień dobry). 

2. Dziecko przypomina, jaki mamy dzień tygodnia, określa kolor i sprawdza zadania z 

planowania pracy, ustala czas wykonania. 

Część II 

1. „Wiejskie smakołyki” – zabawa dydaktyczna – rodzic przygotowuje różne dostępne w 

domu produkty, które dają nam zwierzątka żyjące na wsi, np. jajka, wełna, mleko, pierze. 

Dziecko próbuje powiedzieć od jakiego zwierzątka pochodzi dany produkt, w razie 

potrzeby rodzic wyjaśnia. Następnie czyta dziecku poniższe informacje, dziecko stara się 

zapamiętać jak najwięcej z nich: 

 Mleko – zawiera bardzo dużo witaminy A, wapnia, sodu i potasu, więc jest zdrowe dla naszych 

zębów i kości. Dlatego warto codziennie sięgnąć po szklankę mleka. Bardzo zdrowe są również 

produkty, które robi się z mleka – jogurty, sery białe i żółte. 

 Jajka – dobrze działają na włosy i skórę. Dbają o nawilżenie i uelastycznienie skóry. Zawierają 

duże ilości witaminy A. Jajka możemy jeść na miękko bądź twardo, ale możemy także 

przyrządzić z nich omlety czy naleśniki. 

 Pierze – jako naturalny materiał pozwala skórze oddychać podczas snu i idealnie wchłania 

wilgoć. Dlatego warto spać pod ciepłą, puchową pierzynką. 

 Wełna – swetry, czapki i szaliki z wełny, nie tylko nas ogrzewają, ale i leczą. Wełna poprawia 

krążenie krwi i przynosi ulgę w bólach mięśni, stawów i kręgosłupa. Dodatkowo to bardzo 

ciekawy materiał, który w zimie nas ogrzewa, a w lecie chłodzi. 

Następnie rodzic zadaje pytania: 

 Czy mleko jest dla nas zdrowe? 

 Jakie produkty mamy z mleka? 

 Na co dobrze wpływają jajka? 

 W jakiej postaci możemy jeść jajka? 

 Co mamy z pierza? 

 Co w zimie nas ogrzewa, a latem chłodzi? 

Możemy zaproponować dziecku wspólne przygotowanie posiłku np. podwieczorek czy 

kolacja z wybranym poznanym dziś produktem. 

2. „Krówka Mu” – zapoznanie z piosenką– dziecko aktywnie słucha piosenki. Ma za zadanie 

muczeć za każdym razem, kiedy muczenie pojawia się w piosence.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU
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3. Wykonaj poniższe zadanie. Jeżeli nie ma możliwości wydrukowania karty, dziecko 

wskazuje różnice na obrazku, bez zaznaczania, rodzic pomaga w przeliczaniu. 
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Część III 

1. Planszowa gra interaktywna „Na wiejskim podwórku” – zagraj z rodzicem, miłej 

zabawy 

https://view.genial.ly/5eb18e5ea8079b0d8e50f043/game-na-wiejskim-

podworku?fbclid=IwAR0lApgcWATmym0ws7M9SgerVf5zQOoe_GrWWdwswSMhcIoAvYRRex

5lJSk 

 

CZWARTEK 15.04 – „Skąd się bierze chleb?” 

Część I 

1. Ćwiczenia poranne „Zwierzęta na wsi” 

https://wordwall.net/pl/resource/13878832/zwierz%c4%99ta-na-wsi 

2. Dziecko przypomina, jaki mamy dzień tygodnia, określa kolor i sprawdza zadania z 

planowania pracy, ustala czas wykonania. 

Część II 

1. „Pieczywo” – słuchanie wiersza B. Szuta połączone z oglądaniem historyjki obrazkowej 

– dziecko siedzą wygodnie i uważnie słucha wiersza: 

Pieczywo 

Skąd, na stole, smaczny chlebek? 

Rolnik sieje ziarno w glebę . 

(Gleba to jest ziemia czarna, w której rośnie zboże z ziarna). 

Kiedy zboże jest dojrzałe, rolnik kosi je z zapałem, 

potem młóci, w swych maszynach i wywozi plon do młyna. 

Młynarz, w młynie, ziarno miele, białej mąki robi wiele. 

Z mąką trafia do piekarza, który ciasto, z niej wytwarza. 

Z ciasta robi: chleb, rogale…W piecu piecze je wytrwale. 

Jest pieczywo! ślinka leci. Więc, smacznego , drogie dzieci! 

Następnie nauczycielka rozmawia z dziećmi na temat treści opowiadania i doświadczeń 

własnych dzieci: 

 Co robi rolnik? 

 Co robi młynarz? 

https://view.genial.ly/5eb18e5ea8079b0d8e50f043/game-na-wiejskim-podworku?fbclid=IwAR0lApgcWATmym0ws7M9SgerVf5zQOoe_GrWWdwswSMhcIoAvYRRex5lJSk
https://view.genial.ly/5eb18e5ea8079b0d8e50f043/game-na-wiejskim-podworku?fbclid=IwAR0lApgcWATmym0ws7M9SgerVf5zQOoe_GrWWdwswSMhcIoAvYRRex5lJSk
https://view.genial.ly/5eb18e5ea8079b0d8e50f043/game-na-wiejskim-podworku?fbclid=IwAR0lApgcWATmym0ws7M9SgerVf5zQOoe_GrWWdwswSMhcIoAvYRRex5lJSk
https://wordwall.net/pl/resource/13878832/zwierz%c4%99ta-na-wsi
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 Co robi piekarz? 

Linki do wykorzystania podczas omawiania tematu: 

 Historyjka obrazkowa „Jak powstaje chleb” – (można wydrukować, wyciąć i poprosić 

dziecko o ułożenie w prawidłowej kolejności) 

https://drive.google.com/file/d/1F31AV4S72XkhtZ6oyYJp9sI4mhu_cqYH/view 

 Krótkie filmy „Jak produkowany jest chleb” i „Od ziarenka do bochenka” 

https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA 

https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8 

2. „Bułeczki, rogaliki, chlebek” – wykonanie pracy plastyczno-technicznej – rodzic 

prezentuje i omawia, jak należy wykonać pracę – formułujemy bułeczki, rogaliki i chlebki  

z masy solnej (3 różne przepisy na masę solną w linku poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZPEv5b2kN8 

Następnie rodzic zaprasza dziecko do stolika, na którym przygotowane są materiały 

potrzebne do wykonania pracy plastycznej.  Rodzic kontroluje pracę dziecka i pomaga                  

w razie potrzeby. Po skończeniu pracy, dziecko zanosi „pieczywo” do kuchni w celu 

upieczenia go w piekarniku. 

 

 Formułujemy pieczywo z masy solnej 

 Zanosimy pieczywo do kuchni do wypieku 

 * Wypieczone pieczywo możemy pomalować farbami 

https://drive.google.com/file/d/1F31AV4S72XkhtZ6oyYJp9sI4mhu_cqYH/view
https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA
https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8
https://www.youtube.com/watch?v=-ZPEv5b2kN8
https://akacjowe.pl/aktualnosci/poznajemy-zawody---kucharz-354.html
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Część III 

1. A po południu zachęcam do obejrzenia ciekawego programu dla dzieci z serii Domowe 

przedszkole na temat „Co słychać na wsi?” 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831 

PIĄTEK 16.04 – „W wiejskim ogrodzie” 

Część I 

1. „Masaż na dobry humor” – poranny masażyk - Rodzic wypowiada tekst i wykonuje 

odpowiednie gesty, które dziecko naśladuje: 

Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło. 

Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma. 

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami. 

Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma. 

Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć. 

Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma. 

Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la. 

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże. 

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło. 

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz! 

2. Dziecko sprawdza czy wykonało zadania z planowania, pamięta o zaznaczeniu 

wykonania i określa czy jest zadowolony i czy zadania mu się podobały. 

3. Taniec np. z ulubionym pluszakiem przy piosence „Krówka mu” 

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

Część II 

1. „Czy znam to warzywo?’ – zabawa dydaktyczna – rodzic przygotowuje na talerzu różne, 

dostępne w domu warzywa i odczytuje zagadki słowne. Dziecko odgaduje i wskazuje 

odpowiednie warzywa, dzieli ich nazwy na sylaby. Przypominamy jak się nazywa miejsce, 

w którym hoduje się warzywa (ogród/ogródek) 

Co to za warzywo: 

łupina brązowa i w ziemi się chowa. 

Gdy mama go obierze, 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831
https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU
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trafi wnet na nasze talerze. (ziemniak) 

 

Czegoś wstydzi się szalenie, 

a więc chowa się pod ziemię. 

I już taka w nim natura, 

że czerwony jest jak … (burak) 

 

Dobra gotowana 

i dobra surowa. 

Choć nie pomarańcza, 

jest pomarańczowa. (marchew) 

 

Każdy odgadnie tę zagadkę. 

Ma biały korzeń i zieloną natkę. (pietruszka) 

 

Latem w ogrodzie 

wyrósł zielony, 

a zimą w słoiku 

leży kiszony. (ogórek) 

 

Czerwone na krzaku, 

latem dojrzewają. 

Chętnie na kanapkach 

ludzie je zjadają. (pomidor) 

 

2. „Budowa pomidora” – zabawa dydaktyczna – rodzic pokazuje dziecku kartę obrazkową 

przedstawiającą budowę pomidora i omawia z jego budowę (korzeń, łodyga, liść, kwiat, 

owoc). Następnie pokazuje kartę obrazkową przedstawiającą wzrost pomidora, a dziecko 

próbuje opowiedzieć jak rośnie pomidor – od ziarenka do dużego krzaka. 

Dziecko może połączyć podpisy z odpowiednim miejscem na obrazku lub wskazać, gdzie 

znajduje się korzeń, łodyga itd. Rodzic naprowadza i pomaga w razie potrzeby. 
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  KORZEŃ  

  ŁODYGA 

  LIŚĆ  

  KWIAT 

  OWOC 

 

 

 

 

 

Jak rośnie pomidor? 
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3. „Rosnący pomidor” – zabawa ruchowa naśladowcza – dziecko – „nasionko pomidora” kuca 

na podłodze z głową umieszczoną pomiędzy kolanami. Rodzic zaczyna opowiadać o 

promieniach słońca padających na nasionka, kroplach deszczu spadających z chmur, a dziecko 

powolutku „rozwija się”, rozciągając ręce i nogi, rośnie, aż do całkowitego wyprostowania się. 

4. „Pomidor” – zabawa dydaktyczna –Rodzic zaczyna zabawę, zadaje dziecku pytania np. Co 

jadłeś na śniadanie? Co założyłeś rano na głowę? Jakie są Twoje ulubione słodycze? itd., a 

zadaniem dziecka jest odpowiadać z poważną miną: „Pomidor„. Jeżeli dziecko odpowie coś 

innego lub się zaśmieje, daje „fant” (but, spinka do włosów itp.) na środek podłogi. Po 

skończonej zabawie dziecko musi wykupić fanty – wykonując zadanie wybrane przez 

uczestników zabawy/rodzica np. przysiady, podzielenie na sylaby jakiegoś słowa, znalezienie 

w pokoju czegoś czerwonego itd. Miłej zabawy 

Część III 

1. Popołudniowe rysowanki – „Jak narysować pieska?” 

https://www.youtube.com/watch?v=0MRPXCOFzoY 

 

Zadania, zabawy i inne aktywności dodatkowe/dla chętnych: 

1. Opowiadania i wiersze 

Opowiadanie „Co wiemy o mleku” - 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.phpf=opo_56_00010&k=k0203&d=opo  

Zbiór wierszy - http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/scenariusze/1512-treci-

zwizane-z-tematem-zwierzta-z-wiejskiego-podworka 

2. Piosenk 

https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk – Stary Donald farmę miał 

https://www.youtube.com/watch?v=fSSRwIAQIcE – Ciocia Tecia farmę 

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4 – Co nam dają zwierzęta? 

https://www.youtube.com/watch?v=UEMfTgKcZM4 – Siała baba mak 

3. Zabawy matematyczne, kodowanie, logiczne, gry, puzzle: 

http://www.pedagogpisze.pl/2016/04/zwierzeta-wiejskie.html – zestaw kart do różnych 

zabaw m.in. dobieranie jednakowych zwierząt w pary, które zwierze zmieniło miejsce?, 

memory 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.phpf=zab_21_00074_PR&k=k0205&d=zab  – 

zabawa kształtująca orientację w przestrzeni 

https://www.youtube.com/watch?v=0MRPXCOFzoY
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.phpf=opo_56_00010&k=k0203&d=opo
http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/scenariusze/1512-treci-zwizane-z-tematem-zwierzta-z-wiejskiego-podworka
http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/scenariusze/1512-treci-zwizane-z-tematem-zwierzta-z-wiejskiego-podworka
https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk
https://www.youtube.com/watch?v=fSSRwIAQIcE
https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4
https://www.youtube.com/watch?v=UEMfTgKcZM4
http://www.pedagogpisze.pl/2016/04/zwierzeta-wiejskie.html
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.phpf=zab_21_00074_PR&k=k0205&d=zab
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https://ztorbynauczycielki.pl/kodowanie-2/ – kodowanie – zaprowadź krowę na trawę 

https://www.totschooling.net/2015/06/free-animal-number-puzzles-for-kids.html – 

puzzle 

4. Prace plastyczne/techniczne: 

http://livingonalatte.blogspot.com/2012/07/paper-plate-farm-animals.html?spref=fb – 

wiejskie zwierzęta z talerzyków jednorazowych 

http://twelvemakesadozen.blogspot.com/2011/11/guest-blogger-birthday-party-by-

teach.html – wiejskie zwierzęta z talerzyków jednorazowych 

http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html – zwierzęta z 

wiejskiego podwórka z origami 

https://dollarstorecrafts.com/2011/04/make-cardboard-tube-farm-animals/ – 

zwierzątka z rolek po papierze toaletowym 

https://supersimple.com/article/handprint-cows/ – krowa z odbicia dłoni 

http://lubietworzyc.blogspot.com/2016/02/kurczaczek-wielkanocny-malowany-

widelcem.html – kurczaczek malowany widelcem 

5. Doświadczenia/eksperymenty: 

https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g – eksperyment „Kolorowe mleko” 

https://tygrysiaki.pl/maslo-smietankowe/ – przepis na wykonanie masła ze świeżego 

mleka prosto od krowy lub śmietany 30% 

6. Karty pracy: 

https://www.logopestka.pl/przedszkole-online-19-slady-zwierzat-wiejskich-6-zabaw-5-

stron-bezplatnych-kart-pracy-przedszkole/ – „Ślady wiejskich zwierząt” 

http://swiatprzedszkolanki.pl/?p=7793 – zbiór kart pracy m.in. połącz zwierzę z dźwiękiem 

jakie wydaje, połącz zwierzęta z odpowiednim napisem, odszukiwanie rytmów 

 

 

Życzymy udanego tygodnia i miłej zabawy. Czekamy z niecierpliwością na powrót do przedszkola 

Ciocia Aneta i ciocia Monika 
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