
Witamy ponownie wszystkich przedszkolaków z naszej grupy i Was Drodzy Rodzice! 
Przez kilka następnych dni skupimy się na poszerzaniu wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi. 

CEL OGÓLNY: Wsparcie całościowego rozwoju dziecka podczas poznawania życia zwierząt wiejskich. 

 
TERMIN REALIZACJI: 04. 05. 2020r. – 08. 05. 2020r.  

LICZBA GODZIN PPWP: 25 

 

04.05.2020r.  
 
1. Oglądanie książek tematycznie związanych ze zwierzętami żyjącymi na wsi. 

 

2. Prezentacja multimedialna Zwierzęta na wsi część 1 (odgłosy, zagadki, zadania) 

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0 

3. Ćwiczenia konstrukcyjne – budowanie z klocków zagród dla zwierząt –( figurki zwierząt, klocki)  

Dziecko buduje zagrody dla zwierząt i umieszcza w nich figurki zwierząt mieszkających na wsi. Okre-

śla wielkość zwierząt i ich zagród: małe zwierzęta – mniejsze zagrody, duże zwierzęta – duże zagrody. 

Rodzic podaje nazwy zwierzęcych domów: koń mieszka w stajni, świnia – w chlewiku, krowa – w 

oborze, kura – w kurniku. 

 

4. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

Lusterko dla dziecka. 

Jedziemy na wieś – dziecko wibruje wargami – naśladuje samochód jadący na wieś. 

Konik – dziecko naśladuje kląskanie konika: mocno przykleja język ułożony szeroko przy podniebieniu 

i odkleja go zdecydowanym ruchem. Pracy języka towarzyszy praca warg, które raz są szeroko 

rozłożone, a raz ułożone w dziobek. 

Krowa – dziecko naśladuje ruchy żucia, poruszając dynamicznie żuchwą. 

Kot oblizuje się po wypiciu mleka – dziecko przesuwa językiem po górnej i po dolnej wardze, przy 

szeroko otwartej jamie ustnej. 

Pies gonił kota i bardzo się zmęczył – dziecko wysuwa język na brodę i dyszy. 

Świnka – dziecko wysuwa wargi mocno do przodu, naśladuje ryjek świnki. 

Myszka bawi się w chowanego – dziecko wypycha policzki czubkiem języka od wewnętrznej strony: 

raz z jednej, raz z drugiej strony. 

Miotła – dziecko naśladuje gospodarza zamiatającego podwórko, przesuwając język od jednego do 

drugiego kącika ust, przy szeroko otwartych wargach. 
  

5.  Praca plastyczna Kolorowy kogut (origami). 

Dla dziecka: koła origami, klej, kolorowa kartka A4, kredki. 

Dziecko składa duże koło na pół i przykleja je na środku kartki. Jedno średnie koło przykleja jako 

głowę, a pozostałe składa na pół i przykleja na tułowiu jako skrzydło i kolorowy ogon. Małe czerwone 

koła składa na pół i przykleja jako dziób, grzebień, dzwonek pod dziobem. Kredkami dorysowuje oko i 

nogi koguta. Może dorysować płot, na którym siedzi kogut.  

 
6. Zabawa ruchowa Tor przeszkód. 

Sprzęt gimnastyczny, sznurek, spinacze do bielizny, chusteczki. 

R. rozwiesza na wysokości dziecka sznurek i przypina na nim spinacze. Wyznacza linię startu i linię 

końca trasy. R. przygotowuje przeszkody do pokonania, wykorzystując sprzęt terenowy. Dziecko 

pokonuje tor przeszkód. Na końcu trasy dziecko zabiera chusteczkę, wraca i przypina ją spinaczem do 

sznurka. Tor pokonuje wielokrotnie. 

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0


05.05.2020r.  
 
1. Zabawa ortofoniczna Mów jak ja. 

R. wypowiada głoski (k, m, s, z itp.) w wymyślony przez siebie sposób (np.: wolno, wolno, szybko, 

szybko), a dziecko powtarza za nim w ten sam sposób. 

 
2. Ćwiczenia słuchowe Jakie to zwierzę? 

R. wypowiada nazwy zwierząt sylabami, a wybrane dziecko podaje pełną nazwę (np. ku-ra – kura, kro-

wa – krowa). Rysowanie wybranych zwierząt hodowlanych kredkami świecowymi lub ołówkowymi.. 

 

3. Ćwiczenia oddechowe Jajka. 

Jajka wycięte z papieru, słomki. 

Dziecko przenosi papierowe jajka z jednego talerzyka na drugi za pomocą słomek. 

 
4.  Prezentacja multimedialna Zwierzęta na wsi część 2 (gdzie mieszkają, co jedzą, co nam dają, 

zadania) 

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3vqz7qjuJZCj

OaMimysVPRnVO4EFYY9rRoWYIaJ3a0_Xzl07QBOANBTRQ 
 

5. Zabawa plastyczna – lepienie z plasteliny na temat: Mieszkańcy wiejskiego podwórka. 

Dziecko lepi dowolne figurki zwierząt gospodarskich. Prace umieszcza w zagrodzie zrobionej z 

przykrywki z pudełka kartonowego np. po papierze ksero lub po butach. 

Podpowiedź jak ulepić zwierzęta z plasteliny, zagroda z owcami i psem z plasteliny, mini farma dla 

dzieci. https://www.youtube.com/watch?v=_9mtHANZi6M 

 
 https://miastodzieci.pl/zabawy/jak-zrobic-zwierzatka-z-plasteliny/ 

 

http://www.kreatywniewdomu.pl/2016/06/plastelinowe-love-zwierzaki-z-farmy.html 

 

6. Dziwne rozmowy – zabawa ruchowa przy piosence.  

Dziecko  porusza się  naśladując dane zwierzę – wydając odgłosy i odpowiednio poruszając się 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ 

 
W chlewiku mieszka świnka i trąca ryjkiem drzwi. 

Gdy niosę jej jedzenie, to ona: „Kwi, kwi, kwi!”                (dziecko wydaje odgłosy, naśladując zwierzątko) 

Na drzewie siedzi wrona,                                                     (dziecko porusza się po pokoju jak ptak) 

jest czarna, trochę zła. 

Gdy pytam: „Jak się miewasz?”, to ona: „Kra, kra, kra!”   (wydaje odgłosy, naśladując ptaka) 

Opodal chodzi kaczka,  

co krzywe nóżki ma.                                                            (dzieci naśladują chód kaczek) 

Ja mówię jej: „Dzień dobry”, a ona: „Kwa, kwa, kwa.”    (wydaje odgłosy, naśladując zwierzątko) 

Przed budą trzy szczeniaczki,                                             (dziecko naśladuje psa) 

podnoszą straszny gwałt. 

Ja mówię: „Cicho, pieski”, a one: „Hau, hau, hau!”          (wydaje odgłosy, naśladując zwierzątko)  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3vqz7qjuJZCjOaMimysVPRnVO4EFYY9rRoWYIaJ3a0_Xzl07QBOANBTRQ
https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3vqz7qjuJZCjOaMimysVPRnVO4EFYY9rRoWYIaJ3a0_Xzl07QBOANBTRQ
https://www.youtube.com/watch?v=_9mtHANZi6M
 https:/miastodzieci.pl/zabawy/jak-zrobic-zwierzatka-z-plasteliny/
http://www.kreatywniewdomu.pl/2016/06/plastelinowe-love-zwierzaki-z-farmy.html
https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ


7. Karta pracy.  Liczenie zwierząt.  

Pokoloruj obrazki. W każdym kwadracie narysuj tyle kropek, ile zwierząt danego gatunku biega po farmie. 

 

 



06.05. 2020r. 

1. „Powitanie paluszków” - zabawa paluszkowa. 

     

Pokazujemy, w jaki sposób palce witają się ze sobą. Dziecko łączy ze sobą opuszki palców obu rąk: mały 

z małym, serdeczny z serdecznym, środkowy ze środkowym itd. 

2. Zabawa z wykorzystaniem zmysłu dotyku Czarodziejskie pudełko.  

Figurki zwierząt żyjących na wsi, pudełko – Czarodziejskie pudełko. Dziecko ogląda figurki zwierząt, 

dotyka ich i je nazywa. Następnie R. umieszcza je w czarodziejskim pudełku lub w worku. Zadanie 

dziecka polega na rozpoznaniu zwierzęcia za pomocą dotyku, podaniu jego nazwy i naśladowaniu 

odgłosu, jaki ono wydaje. Liczenie ilości odgadniętych zwierząt. 

 

3. „Kurki trzy” - zabawa rytmiczno - ruchowa do piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=i2-YUurj8jY 

Odtwarzanie przebiegu rytmicznego piosenki za pomocą marszu, tupania, klaskania (dziecko kolejno 

wykonuje wyżej podane ruchy w rytmie piosenki). Gdy dziecko ilustruje ruchem piosenkę - rodzic 

kilkakrotnie pauzuję muzykę. Na przerwę w muzyce dziecko wykonuje polecenia rodzica, np.: podnieś 

do góry prawą rękę, klaśnij trzy razy, tupnij prawą nogą, wyciągnij w przód lewą rękę, dotnij prawego 

kolana. 

 

4. Zabawa w rymy – zabawa podczas słuchania wiersza M. Strzałkowskiej. R. prosi, by dziecko  

naśladowało głosy zwierząt z wiejskiego podwórka – w momentach, w których R. przerwie recytację. 

Raz wybuchła na podwórku awantura, 

bo zginęły pewnej kurze cztery pióra! 

Kura… (gdacze) 

kaczka... (kwacze) 

krowa... (ryczy) 

świnia... (kwiczy) 

owca... (beczy) 

Koza... (meczy) 

a na płocie przy chlewiku 

kogut pieje:….. (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. 

 

5. Karta pracy  Połącz w pary takie same zwierzęta.  ( do wyboru) 

https://www.edubuzzkids.com/content/Kindergarten/worksheets/science/Animals/Farm-Animals/1067 

 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/11/po%C5%82%C4%85cz-w-pary-wiejskie-

zwierz%C4%99ta.jpg 

 

6. Kurki. Zabawa dla dzieci w formie rymowanki.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=i2-YUurj8jY
https://www.edubuzzkids.com/content/Kindergarten/worksheets/science/Animals/Farm-Animals/1067
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/11/po%C5%82%C4%85cz-w-pary-wiejskie-zwierz%C4%99ta.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/11/po%C5%82%C4%85cz-w-pary-wiejskie-zwierz%C4%99ta.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=aP_KqxGtAso


 07.05.2020r. 
 
1. Quiz wiedzy Zwierzęta na wiejskim podwórku.  

Obrazki zwierząt żyjących na wsi i w zoo.(książka z obrazkami)  

R. pokazuje obrazek zwierzęcia, dziecko podaje jego nazwę i odpowiada na pytanie: Czy to zwierzę żyje 

na wiejskim podwórku?  

 

2. Zabawy rozwijające sprawność fizyczną „Na wiejskim podwórku” 

„Koci spacer” – dziecko wykonuje ćwiczenia równoważne, idą po ławeczce (lub linie, skakance), stopa 

za stopą, ręce w bok. Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy. 

 

„Koniki i przeszkody” – zabawa ruchowa skoczna. R. rozkłada w różnych miejscach np. poduszki. 

klaszcze rytmicznie, a dziecko-konik biegnie, wysoko unosząc kolana. Gdy napotyka przeszkodę 

(poduszkę), przeskakuje przez nią, wydając głos: iha, iha, i biegnie dalej. 

 

„Ściganie się z kurkami” - rodzic pełni rolę kury. Dziecko goni go, śledząc kierunek biegu i ruchy. 

 

 „Gąski piją wodę” – ćw. mięśni głowy i szyi. Dz. w pozycji przysiadu podpartego, głowę ma 

pochyloną nad podłogą- gąska pije wodę. Następnie przez powolny wyprost i skłon głowy w tył – gąska 

połyka wodę. 

 

„Świnki w zagrodzie” – chód i bieg na czworakach w różnych kierunkach. Na hasło: „Świnka tapla się 

w błotku” przejście do leżenia na plecach, poruszanie rękami i nogami uniesionymi w górę. 

 

„Idzie kaczka” – ćwiczenia stóp. Chód z podkurczonymi palcami stóp, chód na wewnętrznych i 

zewnętrznych krawędziach stóp. 

 

Ćwiczenia relaksacyjne -  rodzic włącza spokojną muzykę, dziecko leży na podłodze, wyobraża sobie, 

że jest to łąka i spokojnie, miarowo oddycha. 

https://www.youtube.com/watch?v=SCjAEV2v6JU 

 

3. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Nauka pływania. 

Mały kaczorek Ptaś był najlepszym pływakiem na całym podwórku. Nawet kiedy spał, przez sen 

przebierał nóżkami jakby pływał w stawie. Nie musiał chodzić na basen ani brać lekcji pływania, bo gdy 

tylko wykluł się z jajka, od razu wskoczył do miski z wodą i zanurkował. Kaczorek myślał, że wszystkie 

zwierzęta są dobrymi pływakami: konie, psy, koty, krowy, świnie, króliki, a przede wszystkim kury. 

Pewnego dnia Ptaś ogłosił zawody pływackie w stawie nieopodal domu. Okazało się, że chętne do pływa-

nia były zwierzęta: pies Merduś, dwie kaczki bliźniaczki i żaba Kumcia. 

– Jak to? – zdziwił się kaczorek Ptaś. – A dlaczego nie przyszły świnki? 

– Świnki wolą kąpać swoje ryjki w korytku – wyjaśnił pies. 

– A konie i krowy? 

– One wolą brać prysznic na łące w czasie deszczu. 

– A króliki i koty? – dopytywał się Ptaś. 

– Uciekają na samą myśl o pływaniu w wodzie. 

– Całe szczęście, że jest chociaż kurczak – powiedział kaczorek, widząc stojącego nieopodal kurczaczka 

Pazurka. 

– Ale ja tylko przyszedłem popatrzeć… – szepnął kurczak. 

– Jak to? Nie chcesz zdobyć pierwszego miejsca w pływaniu? – zdziwił się Ptaś. 

– Chciałbym, ale… kurczaczki i kurki nie potrafią pływać. 

– Ja potrafię! – pisnęła żaba Kumcia, zakładając na głowę czepek kąpielowy. – Umiem pływać żabką, 

delfinem, kraulem i pieskiem – pochwaliła się. 

– Pieskiem to pływam ja! – oburzył się Merduś. 

Kaczorek Ptaś nie mógł uwierzyć, że kurczaki nie znają się na pływaniu. 

– Zaraz cię nauczę – powiedział i pokazał Pazurkowi, jak przebierać nóżkami i jak machać skrzydełkami. 

– A teraz wskakuj do stawu i pamiętaj, dziób unoś nad wodą! 

https://www.youtube.com/watch?v=SCjAEV2v6JU


– Mama mi mówiła, żebym nigdy nie wchodził sam do wody – powiedział kurczaczek. 

– Eee tam, przecież nie jesteś tu sam, zobacz, ilu nas jest. 

– Ale ja się boję… 

– Nie bądź tchórzem. 

– Dajmy mu spokój – powiedział pies. – Ma prawo się bać. 

– Merduś ma rację – powiedziała żaba Kumcia. – Niech kurczak stoi i patrzy. 

– Wszystkie ptaki to superpływaki! – stwierdził rozgniewany kaczorek i chciał wepchnąć kurczaczka na 

siłę do wody. 

Na szczęście w pobliżu przechadzała się pani Gęś i w porę zauważyła niebezpieczeństwo. Osłoniła kur-

czaczka swoim białym skrzydłem i powiedziała: 

– Nie można nikogo do niczego zmuszać ani wpychać na siłę do wody. Pazurek mógłby się utopić! Rozu-

miesz, że to niebezpieczne? 

– Tak… 

– Czy ty, Ptasiu, umiesz latać tak wysoko jak orły? 

– Nie… 

– A gdyby orzeł chciał cię zepchnąć z wysokiej skały, żeby sprawdzić, czy umiesz latać, to jak byś się 

czuł? 

– Bałbym się. 

– No widzisz. Jedni potrafią świetnie pływać, inni latać, ale nikt nie umie wszystkiego. 

– Przepraszam – szepnął zawstydzony Ptaś. 

– Brawo. To jest właśnie to, czego warto nauczyć wszystkich: słowa przepraszam. 

 

R. zadaje pytania: 

 Jakie zwierzę ogłosiło zawody pływackie? 

 Dlaczego nie wszystkie zwierzęta chciały brać w nich udział? 

 Kogo kaczorek Ptaś chciał nauczyć pływać? 

 Jak oceniasz zachowanie kaczorka? 

 Co powiedziała pani Gęś, osłaniając kurczaczka? 

 Co to znaczy, że nikt nie może nikogo do niczego zmuszać? 

  

4. Nazywanie umiejętności osiągniętych przez dziecko. 

R. przypomina, że nikt nie umie wszystkiego, ale każdy z nas potrafi robić coś bardzo dobrze. R. prosi, 

aby dziecko powiedziało, co dobrze potrafi robić. Jeśli dziecko nie potrafi tego określić, z pomocą 

przychodzi mu R., określając mocne strony dziecka. 

 

5. Kolorowanie rysunków przedstawiających zwierzęta hodowlane. Kolorowanki przedstawiające: 

świnie, krowy, kozy, owce, konie, kury, koguty, kredki. Dziecko wybiera dowolną kolorowankę i 

starannie ją koloruje. 

https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanki/zwierzeta_domowe/ 

 

6. Posłuchajcie!!! Piesio TV zaprasza Was na krótką edukacyjną bajkę: 

    Piesio-Hau, Hau !  Mam dla Was coś wyjątkowego. Odcinek o .. mnie !Słuchajcie! Pewnego dnia 

zgubiłem się w gospodarstwie i nie mogłem znaleźć mojej mamy. Szukałem jej w całym gospodarstwie i 

pytałem innych zwierząt czy nie są moją mamą.. Inne zwierzęta pokazywały mi swoje dzieci i wydawały 

charakterystyczne dla siebie odgłosy zwierząt. Zobaczcie, czy uda mi się znaleźć moją mamę. Jesteście 

ciekawi?! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c&feature=emb_title 

 

 

7. Ćwiczenia grafomotoryczne dla chętnych. 

 

https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanki/zwierzeta_domowe/
https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c&feature=emb_title


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08.05.2020r.  
 
1. Zabawa Zgadnij, co to za przysmak. 

Ser żółty, ser biały, serek topiony, masło, talerzyk, widelec 

Degustacja produktów, nazywanie przez dziecko wszystkich produktów, opisanie przez dziecko tego, 

który najbardziej mu smakował (może uzasadnić swój wybór). 

 

2. Karta pracy: Co od kogo mamy. – łączenie (do wyboru) 

 

- krowa, świnia, owca, kura 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/co-otrzymujemy...-karty-pracy1.jpg 

 

- krowa 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/co-otrzymujemy...-karty-pracy3.jpg 

 

- kura 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/co-otrzymujemy...-karty-pracy5.jpg 

 

 
3. Rozwiązywanie zagadek  – rozwiązywanie zagadek Anny Mikity oraz naśladowanie odgadniętego 

zwierzątka. 
Choć ma skrzydła, 

nie potrafi fruwać wcale. 

Za to co dzień znosi jajko 

i gdacze wspaniale. (kura) 

 

Chodzi po podwórku 

różowy grubasek. 

Lubi w brudnym błocie 

pochlapać się czasem. (świnia) 

 

Choć jest duża i rogata, 

nie musisz uciekać. 

Kiedy dasz jej smacznej trawy, 

ona da ci mleka. (krowa) 

 

Chętnie po łące skacze i biega, 

a jego synek to mały źrebak. (koń) 

 

Czasem włazi gdzieś wysoko, 

żeby mieć na wszystko oko. 

Gdy chce zapłać mysz malutką, 

to zakrada się cichutko. (kot) 

4. Zabawa ruchowa – Koniki 

Ruchy wykonane do słów piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA 

 

Noga goni nogę 

Bujają koniki 

Stukają kopytka 

W rytm muzyki 

Jedna noga tupie: tup, tup, tup 

Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk 

Konik skacze sobie: hop, hop, hop 

Konik w drogę! Wiooooooooo! 

 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/co-otrzymujemy...-karty-pracy1.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/co-otrzymujemy...-karty-pracy3.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/co-otrzymujemy...-karty-pracy5.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA


5. Praca plastyczna „Krowa - odcisk dłoni” 

https://supersimple.com/article/handprint-cows/?fbclid=IwAR0dmJIHCywoTpDUS6lL-iP-

SvqM0BTVzhGQu9NIIkmhoogD7x5f-5QqYpA 

 

Będą potrzebne następujące materiały: kartka papieru kolorowego,  farba: biała, czarna, różowa, pędzel 

 

 Pędzlem malujemy dłoń na biało. Czarną farbą malujemy na dłoni plamy oraz opuszki palców. 

Różową farbą malujemy górną część kciuka. 

 Tak pomalowaną dłoń odbijamy na kartce papieru. Czarną farbą możemy poprawić kształty, jeśli 

wydają się rozmazane,  można poszerzyć różowy nos, nadając mu owalny kształt.  Namalować ogon, 

twarz i uszy białą farbą. Nie zapomnij domalować oczu. 

 
6. Stary Donald farmę miał – zabawa naśladowcza.  

Dziecko naśladuje odgłosy wydawane przez zwierzęta występujące w piosence.  

https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA 

 

7. Domowe Przedszkole „Co słychać na wsi?” – utrwalenie  

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831 

 

Dodatkowe materiały dla chętnych 

1. Kolorowanki 

https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanki/zwierzeta_domowe/ 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/zwierzeta-gospodarskie/ 

https://www.jakoloruje.pl/zwierzeta-domowe-i-gospodarstwo.html 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tags/zwierzeta-hodowlane 

 

2. Ułóż obrazek 
https://www.facebook.com/101289071522313/photos/a.101353411515879/124424819208738/?type=3&theater 

 

3. Połącz zwierzęta z ich ogonami. 
https://www.facebook.com/101289071522313/photos/a.101353411515879/124424659208754/?type=3&theater 

 

4. Znajdź cienie zwierząt 
https://www.facebook.com/101289071522313/photos/a.101353411515879/124424609208759/?type=3&theater 

 

5. Połącz zwierzęta z ich śladami.  
https://www.facebook.com/101289071522313/photos/a.101353411515879/124424869208733/?type=3&theater 

 

Drodzy Rodzice pamiętajcie o czynnościach samoobsługowych swoich pociech – poćwiczcie 

ubieranie, rozbieranie, wkładanie obuwia.  Kształtujcie codzienne nawyki higieniczne (mycie zębów, 

mycie rąk).  

Życzymy miłej, kreatywnej zabawy. Zapraszamy do podejmowania proponowanych form aktywności 

i dzielenia się z nami swoimi sukcesami. Pozdrawiamy: p. Jadzia i p. Róża 

https://supersimple.com/article/handprint-cows/?fbclid=IwAR0dmJIHCywoTpDUS6lL-iP-SvqM0BTVzhGQu9NIIkmhoogD7x5f-5QqYpA
https://supersimple.com/article/handprint-cows/?fbclid=IwAR0dmJIHCywoTpDUS6lL-iP-SvqM0BTVzhGQu9NIIkmhoogD7x5f-5QqYpA
https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831
https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanki/zwierzeta_domowe/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/zwierzeta-gospodarskie/
https://www.jakoloruje.pl/zwierzeta-domowe-i-gospodarstwo.html
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tags/zwierzeta-hodowlane
https://www.facebook.com/101289071522313/photos/a.101353411515879/124424819208738/?type=3&theater
https://www.facebook.com/101289071522313/photos/a.101353411515879/124424659208754/?type=3&theater
https://www.facebook.com/101289071522313/photos/a.101353411515879/124424609208759/?type=3&theater
https://www.facebook.com/101289071522313/photos/a.101353411515879/124424869208733/?type=3&theater

