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Pożyteczne zwierzęta 
Zajęcia z dn. 15.04.2020 



1. Gimnastyka poranna 

 „Koniki grzebią ziemię” – poruszaj się po pokoju w rytm słyszanej melodii. Na przerwę w 
muzyce zatrzymaj się, stao na jednej nodze, a drugą naśladują jak koo grzebie w ziemi. 
 
„Rozmowy domowych ptaków” – spaceruj po pokoju w rytm słyszanej muzyki. Na pierwszą 
przerwę w muzyce zatrzymaj się, naśladuj kurę i głośno gdacz: ko, ko.  
Na drugą przerwę zatrzymaj się, naśladuj kaczkę i mów: kwa, kwa.  
Na trzecią przerwę naśladuj gęś: gę, gę, gę 
 
„Koguty” – naśladuj koguta. Ręce spled z tyłu i podskakuj na jednej nodze. 
 
„Kaczuszki” – poruszaj się po pokoju w przysiadzie trzymając dłonie na kostkach. 

https://www.youtube.com/watch?v=BmHHuxR3_pU Muzyka do zabaw: 

https://www.youtube.com/watch?v=BmHHuxR3_pU


2.  „Odgłosy zwierząt” – dwiczenia dźwiękonaśladowcze. 
Rodzic  powie Ci nazwę zwierzęcia, a Ty naśladuj jego odgłosy. 
 
krowa – muczy – muu, muu 
kaczka – kwacze – kwa, kwa 
koza – meczy – mee, mee 
baran – beczy – bee, bee 
indyk – gulgocze – gul, gul 
kogut – pieje – kukuryku 
świnia – chrumka – chrum, chrum 
koo – rży – iha, iha 
kura – gdacze – ko, ko 

3. „Co nam dają zwierzęta” – zabawa dydaktyczna. 
Przyjrzyj się ilustracjom produktów pochodzących od zwierząt 
Powiedz dzięki jakiemu zwierzęciu mamy te produkty. 















 4. „Posłuchaj i powtórz” – zabawa rytmiczna. 
Rodzic będzie wyklaskiwad dowolny rytm. Spróbuj odtworzyd układ rytmiczny w 
różnorodny sposób: podskakując, uderzając dłonią o podłogę, uderzając dłoomi o 
swoje uda. 

 Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo  
Kaczki na niej hodował, ijaijaoooo,  
Kaczki kwakwa tu i kwakwa tam,  
Kwa tu, kwa tam, ciągle tylko kwaaa.  
Świnka chrumchrum tu i chrumchrum tam,  
Chrum tu, chrum tam, ciągle tylko chrum. 
 Krówki muu tu i muu tam,  
Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu.  
Kurki koko tu i koko tam,  
Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko,  

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 

5. „Dziadek fajną farmę miał” – https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q 
Posłuchaj piosenki, spróbuj ją zaśpiewad 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo,  
Kurki na niej hodował, ijaijaoooo,  
Kurki koko tu i koko tam,  
Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 
 Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo.  
Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo  
Krówki na niej hodował, ijaijaoooo,  
Krówki muu tu i muu tam,  
Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu. 
 Kurki koko tu i koko tam,  
Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko,  
Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo.  
Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo,  
Świnkę na niej hodował, ijaijaoooo,  
Świnka chrumchrum tu i chrumchrum tam,  
Chrum tu, chrum tam,  
ciągle tylko chrum chrum.  
Krówki muu tu i muu tam,  
Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu.  
Kurki koko tu i koko tam,  
Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko,  
Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q


6. „Produkty mleczne” – zabawa badawcza. 
Obejrzyj posiadane w domu produkty wytwarzane z mleka, np. masło, śmietana, ser, 
jogurt, kefir. Spróbuj ich, następnie opis jak wyglądają i jak smakują 
 
Czy wiesz jak powstaje masło? – możesz zrobid je w domu 
Aby zrobid masło musisz śmietanę o wysokiej zawartości tłuszczu wlad do słoika i dobrze go 
zakręcid. Następnie potrząsaj  energicznie słoikiem. W wyniku ubijania śmietany powstanie 
masło. Spróbuj sam zrobid masło. 
 
7. „Drugie śniadanie” – przygotowanie kanapek. 
A teraz z pomocą rodzica przygotuj kanapki – posmaruj chleb masłem, ułóż na nim ser, 
ugotowane na twardo jajka i świeże warzywa. Smacznego  

Do zobaczenia jutro  


