
 

 

PIĄTEK 27.03.2020r. 

TEMAT TYGODNIA: ZWIERZĘTA WIEJSKIE. 

TEMAT DNIA: PO CO HODUJEMY KROWY?? 

 

Kto nam daje mleko i muczy na łące?? 

Kto je trawę i patrzy na słońce?? 

Dziś postaramy się uzyskać odpowiedź na powyższe pytania   

 

1. ZABAWA 

Poszukajmy zagubionych rzeczy. 

Schowaj zabawkę dziecka pod kocyk, prześcieradło czy za plecami . Poproś, aby dziecko 

odnalazło schowany przedmiot. Dziecko będzie uczyło się znajdywania rzeczy, których nie 

widzi. Jeżeli uważasz że dziecko da sobie radę z przedmiotami schowanymi w innym 

pomieszczeniu to do dzieła. Umieść zabawkę na krześle w kuchni (ważne żeby było to na 

wysokości dziecka ) lub na koszu w łazience . Możesz podpowiadać dziecku: miś leży na 

Twoim , piesek schował się w łazience itp. (Inny wariant tej zabawy: dziecko chowa zabawkę 

a rodzic szuka) 

2. PIOSENKA 

„Krówka mu”  

https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU 

3. WIERSZYK 

K. Łochocka „Czarna krowa” 

Czarna krowa w kropki bordo 
gryzła trawę kręcąc mordą. 
Kręcąc mordą i rogami 
gryzła trawę wraz z jaskrami. 
Czarna krowo, nie kręć rogiem, 
bo ja pieróg jem z twarogiem: 
gdy tak srogo rogiem kręcisz, 
gryźć pieroga nie mam chęci.” 
„Jedz bez trwogi swe pierogi, 

https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU


 

 

nie są groźne krowie rogi. 
Jestem bardzo dobra krowa 
rodem z miasta Żyrardowa. 
Raz do roku w Żyrardowie 
pieróg z grochem dają krowie. 
Więc mi odkrój róg pieroga, 
a o krowich nie myśl rogach. 
Ja Ci również radość sprawię: 
Jaskry, które rosną w trawie, 
zręcznie ci pozrywam mordą 
czarną mordą w kropki bordo.” 
 

4. PRACA PLASTYCZNA 

                          

 

Przygotuj:  

- białą kartkę, z której należy wyciąć 4 koła różnej wielkości (do przygotowania głowy, uszu i 

tułowia), 

- ciemną kartkę, z której trzeba wyciąć 4 małe koła (powstaną z nich kopyta), 

- czarny flamaster,  

- czarna farbę, 

- patyczek do uszu. 

Na kartkę przyklejamy średniej wielkości białe koło, które będzie tworzyć głowę krowy. 

Największe białe koło składamy na pół i również przyklejamy na kartkę, tworząc tułów. 

Najmniejsze białe koła również składamy na pół i doklejamy do głowy, jako uszy. Flamastrem 



 

 

rysujemy szyję oraz nogi krowy. Do nóg doklejmy kopytka przygotowane z czarnych 

papierowych kół złożonych na pół. Ogonek może być zrobiony z włóczki, sznureczka lub 

dorysowany flamastrem. 

5.  MATERIAŁY DODATKOWE 

 

   

 

   

 

 

  



 

 

 


