
TEMAT KOMPLEKSOWY: W GOSPODARSTWIE 

Dzień 1 12.04.2021r. 

Temat dnia: Zwierzęta, które znamy 

 

Kochane Przedszkolaki! W tym tygodniu poznamy równe zwierzęta zamieszkujące w gospodarstwie. Na początek 

spróbujcie odgadnąć kilka zagadek       i zobaczcie ilustracje       

Zwierzęta mieszkające na wsi – rozwiązywanie zagadek słowno - obrazkowych Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak, 

zapoznanie z nazwami i cechami wybranych zwierząt hodowanych na wsi, rozumienie, że zwierzęta mają podobne 

potrzeby jak ludzie i człowiek musi pomagać im je zaspokajać, opiekować się zwierzętami 

 

Zagadki dla Was: 

1. Jestem różowa, tłusta i kwiczę.  

kiedy w chlewiku zapasy ćwiczę.    (świnia) 

 

2. Ptak jest ze mnie kolorowy  

i gulgotać wciąż gotowy.     (indyk) 



 

3. Ma skrzydełka dwa,  

mówi: kwa, kwa, kwa.      (kaczuszka) 

 



4. Spotkasz go w stajni albo zagrodzie,  

a jego ogon zawsze jest w modzie.    (koń) 

 

5. Mogę, gdy zechcę, dać dla człowieka 

nawet wiaderko pysznego mleka.    (krowa) 



 

6. Za każde jajko, małe i duże,  

podziękuj, proszę, gdaczącej…     (kurze) 



 

 

 

7. Jestem biała, jak wąż syczę, tyle razy,  

że nie zliczę i lubię chodzić gęsiego,  

czy wiesz kim jestem, kolego?     (gęś) 



 

8. Mam na sobie same loczki, 

futro białe jak obłoczki,  

a gdy czegoś mi się chce  

mówię tylko: me, me, me.     (owca) 



 

 

Świetnie!!! Zdolne przedszkolaki! 

Potrzebny Wam będzie kawałek sznurka lub nitki       Teraz poszukajcie troszkę miejsca na dywanie, podłodze. 

Usiądźcie wygodnie. Posłuchajcie i spróbujcie wykonać kolejne zadanie       

Na pewno Wam się uda       

Zapraszam do zabawy ruchowej  

Kurki. Zabawa dla dzieci w formie rymowanki. #zostańwdomu - YouTube 

 

A teraz zobaczcie proszę krótki film edukacyjny i spróbujcie wykonać zadania       

Powodzenia       

Zwierzęta na wsi część 1 (odgłosy, zagadki, zadania) - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aP_KqxGtAso
https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0


 

 



 

Baranek – wypełnianie baranka wg własnego pomysłu (wydzieranka  

z papieru, kuleczki z bibuły, waty). Miłej pracy       



 

 

 



A na koniec troszeczkę jeszcze poćwiczymy Wasze głowy       Policz i poszukaj odpowiedzi       

Kurka Tosia - gra interaktywna by panianianatropiepomyslow on Genially 

Miłego dnia Przedszkolaki                   

https://view.genial.ly/6061fdb2cec16a0d41abb4ea/interactive-image-kurka-tosia-gra-interaktywna?fbclid=IwAR189ssDyQtUSuzbSS7cPciavJCI7Zn6D_Qh42L2D-C47op9GFR5Z90iIl4

