
Witam serdecznie! 

Propozycja zadań dla dzieci- grupa pomarańczowa. 

Zadanie 1 

Wiejskie podwórko. 

 

Poproszę rodziców o przeczytanie wiersza M. Strzałkowskiej połączone z ćwiczeniami 

dźwiękonaśladowczymi i rozmową na temat wiersza.  

Rodzic czyta wiersz, a dzieci naśladują odgłosy wydawane przez wymienione zwierzęta.  

,,Awantura w Rym, cym, cym’’   Małgorzata Strzałkowska 

Raz wybuchła na podwórku awantura,                                                                                                                           

bo zginęły pewnej kurze cztery pióra!                                                                                                                      

Kura gdacze, kaczka kwacze, krowa ryczy,      (dzieci wydają odgłosy: ko, ko, kwa, kwa                                       

świnia kwiczy, owca beczy,                                 mu, mu, kwi, kwi, be, be                                                                                                            

koza meczy, a na płocie, przy chlewiku,            me, me                                                                                                             

kogut pieje: „Kukuryku!”.                                    kukuryku, kukuryku)                                                                                                             



Gdy już każdy wrzasków miał powyżej uszu,                                                                                                                                

ze stodoły wyszło pisklę w pióropuszu.                                                                                                             

Odnalazła kura pióra i umilkła awantura,                                                                                                                                       

a pisklęciu się dostała niezła bura. 

Rodzic zadaje dziecku pytania: Dlaczego na podwórku wybuchła awantura?; Ile piór 

zginęło kurze?; Które zwierzęta były na podwórku?; Które zwierzątko miało pióra kury?. 

 

Zadanie 2 

„Zwierzątka z podwórka” – zabawa orientacyjno-porządkowa.                                                          

Dziecko porusza się np. po pokoju, na umowne hasło rodzica, np.: Koniki – dziecko 

porusza się, naśladując wymienione zwierzątko: biegnie, unosząc wysoko kolana i 

wydaje dźwięki podobne do tych wydawanych przez konie. Następnie rodzic wymienia: 

Kury – dziecko poruszają się na lekko ugiętych nogach, macha rękami tak jak skrzydłami i 

jednocześnie naśladuje głosem wymienione zwierzę. Inne zwierzęta do naśladowania: 

kogut, krowa, koza. 

 

Zadanie 3 

Traktor 

 



Policzcie moi drodzy, ile kół ma traktor? 

Poproszę rodziców o przeczytanie wierszyka. 

,,Traktor ‘’ Cezary Piotr Tarkowski                                                                                                                                                                                                                 

Stoi traktor na podwórzu,                                                                                                                                

zabłocony, cały w kurzu.                                                                                                                                          

Latem pełni ważną rolę,                                                                                                                                              

bo wyjeżdża często w pole,                                                                                                                                        

ciągnie, orze i bronuje –                                                                                                                                        

bardzo ciężko tam pracuje. 

 

Zadanie 4 

Krowa 

 

 „Skąd się wzięło mleko?” – Na przedstawionej ilustracji  mamy obrazek krowy.  Zobaczcie jak 

ona wygląda. Krowa daje mleko, które ma dużo wartości odżywczych.  

 

Rodzic może przeczytać dziecku wiersz. 

 

Halina Szayerowa                                                                                                                                                               

Tylko nic nie mówcie krowie (fragment)                                                                                                                                           



Nabiał – produkt                                                                                                                                           

smaczny, zdrowy.                                                                                                                                              

Dostajemy go                                                                                                                                                                              

od krowy.                                                                                                                                                                           

Tylko nic nie mówcie krowie.                                                                                                                                           

Jak się krowa                                                                                                                                                                                    

o tym dowie,                                                                                                                                                                     

to się jej                                                                                                                                                                                                      

przewróci w głowie                                                                                                                                                                  

i gotowa                                                                                                                                                                       

narozrabiać.                                                                                                                                                                                                                                                         

I przestanie                                                                                                                                                                               

nabiał dawać,                                                                                                                                                                           

czyli:                                                                                                                                                                                       

masło,                                                                                                                                                                               

mleko,                                                                                                                                                                                             

sery,                                                                                                                                                                                                           

i śmietanę                                                                                                                                                                                                  

na desery! [...] 

Nabiał  to produkty wytwarzane z mleka. Ono samo, jak i szeroka gama przetworów 

mlecznych, jest podstawą żywienia. Nabiał - produkty: mleko, jogurt, sery, maślanka, 

śmietana, kefir, masło, jajka. 

 

Zadanie 5 

„Zdrowe jedzenie” – próbowanie produktów zrobionych z mleka.                                                               

Dziecko rozpoznaje produkty mleczne dostępne w domu i podaje ich nazwy, np. ser biały 

i żółty, jogurt, śmietana, masło. Próbuje wszystkich artykułów.                                                                                       

Dlaczego te produkty trzeba jeść? - np. po to, by mieć zdrowe zęby, kości. 

 

                                                                                                                 Przyjemnej pracy! 

                                                                                                                   Wioleta Bartoszek 

 

 

Propozycje malowanek 



 

 

 

 

 



 


