
TYDZIEŃ V.  17 kwiecień 2020 r. (piątek) 

Szczęść Boże! 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie w Piątek Oktawy Wielkanocy  

i zapraszam do wspólnej pracy.  

O poranku pomódlmy się, aby dobry Bóg udzielił nam błogosławieństwa  

na cały dzień: 

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

O dobry Ojcze nieba i ziemi, 

dziękuję Ci za błogosławieństwo Twoje w czasie mego nocnego snu. 

Proszę Cię, błogosław mi na cały dzień dzisiejszy. 

Błogosław mą pracę, naukę, radości, kłopoty, smutki, cierpienia, 

tak, aby wszystko działo się za przyczyną Matki Najświętszej, Maryi, 

w imię Jezusa Chrystusa  

i było wypełnieniem Twojej Najświętszej Woli na ziemi, 

ku Twojej chwale, a mojemu zbawieniu i szczęściu,  

które tylko Ty mi dać możesz. 

poprzez płomień miłości Twojego Ducha Świętego. Amen.” 

 

Temat dzisiejszego dnia to: „SKĄD SIĘ BIERZE SER?” 

■  I rozpoczynamy od dobrze nam znanych ćwiczeń, które zwiększą sprawność 

fizyczną dziecka a przede wszystkim mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu, 

ćwiczenie koordynacji ruchowej.  

1. „Poranek na wsi” – leżenie na brzuchu z rękami pod głową, na dźwięk 

tamburyna lub innego instrumentu muzycznego rozprostowanie rąk  

i uniesienie ich wraz z nogami nad podłogę.  

2. „Koty się budzą” – klęk podparty, dolny odcinek kręgosłupa „wpychamy” 

mocno w podłogę, aby stał się w tym miejscu wklęsły. Głowę podnosimy.  

Na hasło „koci grzbiet” górny odcinek kręgosłupa „wypychamy” w górę tak, 

aby powstał swego rodzaju garb, głowę chowamy między ramionami. 

3. „Koniki” – bieg po obwodzie koła (uderzanie piętami o pośladki). 

4. „Przenosimy jajka” – pozycja stojąca na obwodzie koła, podawanie np. 

woreczków gimnastycznych lub innych przedmiotów, które mamy w domu, 

do drugiej osoby po prawej stronie, tylko prawą ręką. Powtórzenie czynności  

z lewą ręką i w lewą stronę. 

5. „Sadzimy w polu” – pozycja stojąca w rozkroku, skłon do prawej nogi, 

wyprost, skłon do lewej nogi, wyprost. Powtórzenie 4 razy. 

6. „Króliki skaczą” – przeskakiwanie nad woreczkiem z prawej strony na lewą  

i z powrotem. 



7. „Idą kaczki” – marsz na ugiętych nogach. 

8. „Idą krowy” – marsz na czworaka. 

9.  „Zwierzęta piją wodę” – skłony do przodu z pozycji siadu skrzyżnego  

w kierunku rozłożonego na podłodze woreczka tak, aby dotknąć czołem 

podłogi. 

10.  „Zwierzęta do stodoły” – dziecko naśladują chód wybranego przez siebie 

zwierzątka z wiejskiego podwórka. Na dźwięk bębenka siada w siadzie 

skrzyżnym w wyznaczonym miejscu. Na dźwięk tamburyna spaceruje dalej. 

Powtórzenie 4 razy. 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych po zabawie  

i przed posiłkami, czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

 

■  „Piramida zdrowego żywienia” – popatrzcie na którym poziomie piramidy 

zdrowego żywienia i aktywności fizycznej usytuowane są  produkty mleczne.  

Określcie, jak często należy spożywać produkty mleczne - CODZIENNIE. 

 

 

 



 ■  „Jak nazywają się produkty pochodzące z  mleka?” – rozwiązywanie 

krzyżówki słuchowej. Są przygotowane obrazki: nuty, arbuz, baran, igła, ananas, 

łopata. Rozwiązaniem są pierwsze głoski nazw rzeczy przedstawionych 

na obrazkach. 
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Hasło naszej krzyżówki słuchowej to: N A B I A Ł 

 

 

 



■  „Przetwory z mleka” wiersz Bożeny Forma. Proszę posłuchajcie tego wiersza 

i starajcie się zapamiętać jak najwięcej nazw mlecznych produktów. 

Na zakupy wyruszamy,  

dużą torbę zabieramy.  

Trzeba kupić serek biały  

i ser żółty w dziury cały.  

Smaczny jogurt waniliowy,  

naturalny, truskawkowy. 

I koniecznie też maślankę,  

ser topiony i śmietankę.  

Różne są przetwory z mleka,  

zatem niechaj nikt nie zwleka.  

Dnia każdego – to zasada  

coś z nabiału niechaj zjada. 

Po wysłuchaniu tekstu powiedzcie, jakie zwierzęta dają mleko, które 

wykorzystują ludzie. Jeśli jest taka konieczność można podpowiedzieć, że nie 

tylko krowa, ale także owca i koza daje mleko. Jakie produkty są zrobione  

z mleka? Produkty, które wymieniacie podzielcie na sylaby, podajcie pierwszą  

i ostatnią głoskę. Powiedzcie jeszcze wymieniając mleczne produkty, czy je 

lubicie? 

 

■   Praca plastyczna pt.: „Wszystko z mleka”. Do tej pracy potrzebne będą różne 

gazetki reklamowe z różnych sklepów lub kolorowe czasopisma.  

Proszę powycinajcie produkty, które są zrobione z mleka i naklejcie je na kartki. 

 

■  Pora na zagadki: 

Wielka księga zagadek (fragment)  

Arkadiusz Maćkowiak  

Biały jest twarogiem zwany, w żółtym dziury się znajdują.  

W twej lodówce jest schowany, z nim kanapki ci smakują. /ser/  

Naturalny, owocowy, bardzo pyszny oraz zdrowy.  

Z przeróżnymi dodatkami, Śliwką, wiśnią lub ziarnami.  

Z mleka zdrowym jest produktem, a nazywa się … /jogurt/  

Z mleka produkt wytwarzany, białym serem bywa zwany.  

Naturalny, bardzo zdrowy, Z dżemem, z miodem – wyborowy. /twaróg/ 

 



■   Do następnej pracy potrzebne będą lateksowe rękawiczki, flamastry i sznurek. 

Tym razem zrobimy krowę. Postarajmy się nadmuchać lateksową rękawiczkę tak, 

aby powstał z niej balon, zawiązujemy sznurkiem, aby powietrze nie uciekło.  

Na okrągłej części rękawiczki flamastrami rysujemy krowę tak, aby nadmuchane 

palce rękawiczek były wymionami krowy. Na tym obrazku widać jak wyglądają 

nadmuchane rękawiczki. 

 

Z kolei  na tym obrazku widzimy, że jeśli do naszej drugiej rękawiczki nalejemy 

mleka i zrobimy dziurki na końcach palców, to możemy nawet spróbować  

i doświadczyć dojenia krowy. 

 

 



■ Praca z Kartą Pracy cz.3 - str. 38a. 

Na tej stronie widzimy sześć obrazków, które przedstawiają proces powstawania 

produktów mlecznych począwszy od pasenia krów na pastwisku, do momentu 

gdy siedzimy przy stole i zjadamy smaczne mleczne produkty.  

Przyjrzyjcie się obrazkom i opowiedzcie co te obrazki przedstawiają.  

Następne zadanie to rysowanie po śladzie ramek obrazków. Każdą ramkę 

rysujemy innym kolorem. 

■ Praca z Kartą Pracy cz.3 - str. 38b. – pierwsze polecenie dotyczy połączenia 

liniami pary obrazków przedstawiających przedmioty i zwierzęta, których nazwy 

się rymują, np.: kotek-płotek, paczka-kaczka, kura-góra itp. Każdą linię możecie 

narysować innym kolorem. 

Drugie polecenie z tej strony to tworzenie wyrazów. Należy połączyć nazwę 

rzeczy przedstawionej na zdjęciu czyli „ser” z podanymi sylabami.  

Powstają następujące wyrazy: mik-ser, de-ser, ser-ek, ser-wetka, ser-nik, ser-ce, 

la-ser, bok-ser. Tym sposobem powstało osiem wyrazów.  

Obok naszego sera, z prawej strony widzimy osiem niebieskich ramek do których 

należy wkleić ze środka książki naklejki (Karta 38) z sylabami. Powstają takie 

same wyrazy jak poprzednio. Słowo „ser” będzie albo na początku wyrazu albo 

na końcu wyrazu. 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz owocnej i miłej pracy! 

Przypominam o konkursie na „Najładniejszą zakładkę do książki”.  

Zdjęcia zakładek należy przesłać do 24 kwietnia 2020 r. na adres e-mail 

bibliotekaprzedszkolaka@o2.pl.  

 

 

■   Pozostało ostatnie zadanie na dzień dzisiejszy – przypomnijcie sobie jaką 

krowę w swoim życiu widzieliście, czy to gdzieś na polu, czy w gospodarstwie, 

czy w telewizji a może gdzieś na obrazku i pokolorujcie. 

  

 

 

 

 

mailto:bibliotekaprzedszkolaka@o2.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 


