
Zadania i zabawy dla dzieci  5 letnich 

09.04. – piątek 

Temat dnia: ,,Po co hodujemy krowy?”  

 

Wszystkie linki i materiały wykorzystane w poniższych materiałach zamieszczone są            

w celach edukacyjnych, a nie zarobkowych. 

 

 

Dzień dobry wszystkim☺ 

Cześć dzieciaki. Czy wiecie po co hodujemy krowy? Dzisiaj dowiemy się więcej na ten 

temat. 

Zadanie 1 

Zaczynamy rozgrzewkę: 

,,Gimnastyka dla dzieci w domu” 

https://youtu.be/RsKRBBhgrYQ 

Pamiętajcie o częstym myciu rąk. 

Zapraszam na piosenkę ,,Myję ręce”  https://youtu.be/yScgTrTRiKU 

 

https://youtu.be/RsKRBBhgrYQ


Zadanie 2 

Będzie potrzebny pocięty obrazek krowy włożony do koperty (zdjęcie umieściłam na ostatniej 

stronie). 

,,Zgaduj – zgadula” – wnioskowanie o temacie zajęć na podstawie obrazka. 

Dziecko układa pocięty obrazek krowy włożony do koperty i stara się zgadnąć, jakie zwierze 

będzie tematem zabaw. Opisuje jak wygląda krowa. 

Uzupełnij karty pracy – KP3.33a 

Zadanie 3 

,,Cielęta do mamy” – zabawa ruchowa. 

Mama dostaje rolę krowy, dzieci są cielętami. Na umówiony znak (np. muczenie) krowy i 

cielęta wędrują po pokoju przy dowolnej muzyce. Kiedy muzyka przestaje grać cielątka 

biegną do swojej mamy. Zabawa jest wielokrotnie powtarzana. 

Zadanie 4 

,,Ogromna krowa” – praca plastyczna, malowanie dłońmi. 

Dzieci i rodzice wspólnie wykonują krowę w rozmiarze XXL. Rodzic rysuje na dużym 

brystolu sylwetkę krowy. Dziecko i cała rodzina po kolei odciskają swoje dłonie umoczone w 

czarnej farbie, tworząc łaty. Potrzebny będzie czarny brystol, marker, czarna farba. 

Potem wspólnie malujemy pracę. 

 

 



 

Zadanie 5 

,,Dopowiedz i zrób” – zabawa z rymami. Rodzic mówi zdania, których zakończenia – słowa 

do rymu – dopowiada dziecko. Dziecko wykonuje czynność, o której jest mowa w zdaniu. 

Powiedz: prosię i podrap się po … nosie. 

Powiedz: koń i wyciągnij do mnie… dłoń. 

Powiedz: krowy i dotknij palcem … głowy. 

Powiedz: króliczki i nadmij … policzki. 

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem …brzuszka. 

Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa, …trzy. 

Zadanie 6 

,,Co daje krowa?” rodzice pytają dzieci, co daje krowa? 

Film ,,Jak powstaje mleko” https://www.youtube.com/watch?v=xJRi9ykdZP0 

Film ,,Produkty mleczne” https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U 

Dzieci (niemające uczulenia i alergii) smakują różnych rodzajów mleka (tłustego, 

odtłuszczonego, bez laktozy), określają ich kolor, smak i zapach. Porównują je i szukają 

różnic. Rodzic pokazuje dziecku produkty mleczne i bezmleczne, jakie macie akurat w domu. 

Dzieci maja za zadanie nazwać wszystkie produkty i wybrać tylko te które powstają z mleka. 

Zapraszam do zabawy przy piosence:  

,,Kochana krówko”  https://youtu.be/scIW07XZ__0 

Zadanie 7 

,,Przyrządzanie masła w słoiku” 

Dziecko otrzymuje mały słoik z zakrętką, do którego mama wlewa tłustą śmietanę. Po 

intensywnym potrząsaniu słoikiem przez kilka minut powstanie domowe masło. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xJRi9ykdZP0
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
https://youtu.be/scIW07XZ__0


 

Zadanie 8 

Czy mleko jest zdrowe? – porównywanie kartonów po mleku.  

Rodzic przynosi różne opakowania po mleku. Dziecko zastanawia się co oznaczają procenty 

na opakowaniach. Następnie rodzic rozmawia z dzieckiem na temat rodzajów mleka (tłuste, 

półtłuste itd.) Na koniec pyta czy mleko jest zdrowe, czy wszyscy mogą pić mleko i kto w 

szczególności. 

 



Zadanie 9 

Zapraszam do zabawy z poznaną  piosenką ,,Stary Donald farmę miał” 

https://youtu.be/MHFpBY85ahk 

Uzupełnij karty pracy KP3.33b 

Kto ma ochotę sprawdzić swoją wiedzę o zwierzątkach na wsi? 

zapraszamy z rodzicami do wspólnego quizu:) 

https://wordwall.net/pl/resource/1921373/przyroda/na-wsi 

Materiał dodatkowy dla chętnych: 

- „Tęcza z mleka” - zabawa plastyczna , zabarwianie mleka różnymi barwnikami.  

Dziecko miesza substancje wykałaczkami i tworzy na kartce papieru różne wzory. 

- ,,Krówka” - pokoloruj obrazek zgodnie z kodem. 

 

WESOŁEJ ZABAWY☺ 

https://youtu.be/MHFpBY85ahk
https://wordwall.net/pl/resource/1921373/przyroda/na-wsi?fbclid=IwAR1mbwAG_apHQV0f_dqEqdP3OXo5Rd5mIuHNvX21BkGrDfAPrQecuhi6qYg


  

 

 



 

 

 



Zdjęcie krowy do Zadania 2 

 


