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Witam serdecznie wszystkie Przedszkolaki.  
Zachęcam, abyście z pomocą Rodziców wykonali następujące zadania 😊 

 

 

„Krowa i mucha”  

  

Była sobie krowa mała, 

Która pożuć trawkę chciała. 

Trawka świeża i zielona, 

Krówka jest nią zachwycona! 

Najpierw wącha, 

Dzieci biorą wdech przez nos. 

Później wzdycha 

Robią wydech przez usta z głośnym westchnieniem : aaach! 

(a nad trawką mucha bzyka). 

Powtarzają  bzzzzz – zęby mają złączone. 

Żuje krówka swoją trawkę, 

Wykonują okrężne ruchy żuchwą. 



Myśli: „Chyba zjem dokładkę!”. 

Lecz te myśli jej przerywa 

Mucha, która ciągle bzyka. 

Powtarzają  bzzzzz – zęby mają złączone, wargi rozciągnięte. 

Krowa – pac! – ogonem muchę, 

Klaszczą i podkreślają głosem słowo „pac”. 

Mucha – brzęczy wciąż nad uchem! 

Powtarzają  bzzzzz – zęby mają złączone, wargi rozciągnięte. 

Tak dzień cały się bawiły, 

Aż opadły całkiem z siły! 

 

 

 

 

„Skąd się bierze mleko?”- obejrzenie  filmu edukacyjnego, który pomoże 
zrozumieć dzieciom proces produkcji mleka – link poniżej: 

 

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

 

 

Rodzic wyświetla dzieciom filmik ukazujący proces powstawania gotowego 
mleka w kartonie (różne rodzaje krów pasących się na pastwiskach, dojenie 
krowy (tradycyjne i zautomatyzowane), mleko w bańkach; przewożenie mleka 
specjalnym samochodem do mleczarni lub w bańkach, rozlewanie mleka do 
butelek / kartonów w mleczarni, mleko na półkach w sklepie, mleko w 
lodówce).  
Rodzic pyta:  
Jak nazywa się czynność, kiedy wyciska się mleko z wymion krowy? (dojenie),  
W czym przechowuje się mleko? (bańka),  
Gdzie przewozi się mleko z gospodarstwa? (mleczarnia),  
Co robi się w mleczarni? (pakuje w butelki i kartony),  
Gdzie kupujemy mleko? (sklep) 



 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

  

– „Z wizytą na łące” – zabawa orientacyjno - porządkowa. Dziecko porusza się 
w rytm tamburyna (klaskania): biegiem, marszem, w podskokach. Na przerwę 
przyjmuje pozycje : Bocian! (próbuje stać na jednej nodze), Zielona 
trawa! (przyjmuje pozycję leżenia przodem lub tyłem). Zabawę powtarzamy 
kilka razy. 

– „Krówka Łatka” – zabawa z czworakowaniem. Dziecko porusza się na 
czworakach, naśladuje Łatkę. Idzie rytmicznie podczas recytacji wierszyka 
(poniżej) na koniec siada w siadzie skrzyżnym wyprostowane. Zabawę 
powtarzamy 2–3 razy. 

 

Łatka 

 

To szczęśliwa krówka Łatka. 

A to łąka cała w kwiatkach. 

Łatka mleko białe da 

temu, co o zdrowie dba. 

 

 

 

– „Piję mleko – jestem zdrowy!” – zabawa z elementem podskoku.  
Dziecko maszeruje dookoła pokoju, wyklaskując rytmicznie „Piję mleko, jestem 
zdrowy!” i wyskakuje w górę, spada na lekko ugięte nogi, a następnie wykonuje 
przysiad podparty.  
Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

– „Marsz” – ćwiczenie uspokajające. Dziecko maszeruje w rytmie granym na 
tamburynie (klaskaniu). Porusza się w marszu zwykłym i we wspięciu na 
palcach. 

  



 

 

 

 



  

ZAPRASZAM DO KOLOROWANIA 😊 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


