
2. TEMAT: „ZNACZENIE ZWIERZĄT DLA CZŁOWIEKA” 
 

 

Cel: Poznanie korzyści płynących z hodowli zwierząt gospodarczych. 

 

Zebranie podstawowych wiadomości: 

Drogie dzieci. Na pewno już znacie zwierzęta gospodarcze, żyjące w zagrodzie na wsi. 

Nazwijcie je: 

 

 
 

 

A może jeszcze znacie inne zwierzęta, których tu nie ma? 



Zagadki  

Rozwiążcie zagadki: 
 

 1. Nosi bródkę,  

     Wszystko je 

     Nie wiesz czasem 

     Jak się zwie?  

                        KOZA  
 

2. Zielonej trawy się naje 

    A białe mleko daje     
             

                          KROWA 

3. Jaki to żywy budzik  

    Co ludzi rano budzi? 
        

                    KOGUT 

 

4. Chodzi po podwórku,  

    O ziarenka prosi 

   Siada na grzędzie  

   I jajeczka znosi 

                       KURA   

5. Ma pazurki ostre, 

    Mocno drapie,  

    No i myszy łapie         -  KOT 

6. Koralami obwieszony 

   Gulgocze na wszystkie strony 

                                   INDYK  
 

7. Gdy chodzi, to się kiwa,  

    Za to w wodzie dobrze pływa  

                              KACZKA 
 

Starszaki – jeśli połączycie wszystkie czerwone literki w wyraz, to otrzymacie nazwę miejsca, 

gdzie mieszkają te zwierzęta (zagroda). 
 

Zapoznajcie się także z filmikiem „Gdzie ja mieszkam?” 

 https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA  . 

Powiedzcie, jak nazywają się miejsca, w których mieszkają zwierzęta w gospodarstwie (buda, 

zagroda, obora, kurnik, stajnia, chlew, ul) 
 

Wysłuchajcie bajki ortofonicznej   „W zagrodzie Małgosi"   

Wieczorem w zagrodzie małej Małgosi 

Każde zwierzątko o jedzenie prosi 

Piesek szczeka: Hau, hau, hau 

Kotek miauczy: Miau, miau, miau 

Kura gdacze: Kod, ko, dak 

Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa 

Gąska gęga: Gę, gę, gę 

Ona też chce najeść się 

Owcabeczy: Be, be, be 

Kozameczy: me, me, me 

Indor gulgocze: Gul, gul, gul 

Krowa ryczy: Mu, mu, mu 

Konik parska: Prr, prr, prr 

A pies warczy: Wrr, wrr, wrr 

 

I tak gra orkiestra ta gra 

Aż Małgosia jeść im da 

 
 

Jakie wydają odgłosy zwierzęta z zagrody wiejskiej? Naśladuj je w podanych rytmach (figury 

wąskie – mówimy szybciej, szersze – wolniej): 

 

Prawda - fałsz 

A teraz będzie zabawa Prawda - Fałsz. Gdy rodzic będzie mówić prawdę - ręka w górę, gdy powie 

źle,  fałszywie, nieprawdziwie - to na dół: 
 

krowa daje mleko  

kotek lubi kości    

piesek łapie myszy   

kaczka umie pływać  

 

kogut znosi jajka   

świnka woła chrum, chrum 

gąska ma czerwony grzebień  

koń ciągnie wóz  

koza woła be, be   

indyk pieje na płocie   

kura grzebie pazurem w ziemi 

baran pasie się na łące 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA


Ćwiczenia oddechowe ,,Gdzie kurka zgubiła piórko?” 

Rozsypujemy na dywanie kolorowe, np. papierowe piórka. Dziecko porusza się przy dźwiękach 

spokojnej muzyki, szukając piórek. Gdy muzyka cichnie, podnosi jedno piórko, kładzie je na 

otwartej dłoni i wydychając powietrze ustami, dmucha, aż piórko zsunie się z dłoni. 

(Do piosenki: „Dziwne rozmowy”):  https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ 
 

Wypowiedzi dzieci „Co nam dają zwierzęta?”- określanie znaczenia zwierząt dla człowieka 
 

Powiedzcie, jakie korzyści mają rolnicy z trzymania zwierząt w zagrodzie. Dlaczego je hodują?   

- Co dobrego mamy dzięki …. 

 Krowa – daje mleko a z niego robimy sery, śmietankę, masło, jogurty, jemy wołowinę 

 Kura – daje jajka, z których pieczemy ciasta, jemy jajecznicę, jest też pyszny rosołek 

 Gęś – z jej piór robimy poduszki i kołdry, znosi też jajka, jest pyszna upieczona 

 Świnka – mamy pyszną szyneczkę i kiełbaski 

 Baran, owca – z ich puszystej wełny robimy ciepłe swetry.    

 Pies – pilnuje domu, zagrody  

 Kot – łapie myszy, które robią dziury w workach ze zbożem. 
 

A wiecie, skąd się bierze mleko?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Piosenka „Krówka Mu”     -  https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU 
 

Ale tu nie wszystkie produkty powstały z mleka! Pokaż obrazki, które powstały z mleka: 

 
 

Pokaż, co mamy dzięki tym zwierzętom?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dla ciekawskich: 

Na pewno wiecie, skąd się biorą jajka? 

 https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/CO-NAM-DAJĄ-ZWIERZĘTA-

 KURA-1.pdf 

Skąd się bierze wełna? 

 https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/CO-NAM-DAJĄ-ZWIERZĘTA-

 OWCA-1.pdf 
  

Masażyk „Na podwórku”: 
 

„Wyobraź sobie, że jesteś na wiejskim podwórku. Jest wiosenny dzień na wsi. Nadchodzi czas 

karmienia zwierząt. Na podwórku pojawiła się gospodyni (przebiegamy palcami po plecach). 

Wyprowadza krowy na łąkę, na soczystą trawę (pięściami powoli przesuwamy po plecach). Po 

powrocie nalewa świnkom jedzenie do koryta (delikatnie uderzamy czterema palcami obu rąk). 

Następne są konie, które spokojnie czekają na swoje sianko i owies (uderzamy na przemian, 

palcami raz jednej ręki, raz drugiej ręki). Pozostał już tylko drób: kury, kaczki, indyki i gęsi, które 

otoczyły gospodynię rozsypującą ziarno. Zaczęło się dziobanie ziarna (uderzamy palcem 

wskazującym po całych plecach). Wasza wizyta się zakończyła. Usiądźcie i zamieńcie się rolami.” 
 

PRACA PLASTYCZNA: 
 

Praca plastyczna Kolorowy kogut – lub więcej zwierząt starszaki (origami). 

(koła orgiami, klej, kolorowa kartka A4, kredki). 

Rodzic pokazuje, w jaki sposób wykonać koguta.  

Dziecko kolejno powtarza jego czynności. 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. http://www.kreatywniewdomu.pl/2015/08/o-rigami.html    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/CO-NAM-DAJĄ-ZWIERZĘTA-%09KURA-1.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/CO-NAM-DAJĄ-ZWIERZĘTA-%09KURA-1.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/CO-NAM-DAJĄ-ZWIERZĘTA-%09OWCA-1.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/CO-NAM-DAJĄ-ZWIERZĘTA-%09OWCA-1.pdf
http://www.kreatywniewdomu.pl/2015/08/o-rigami.html


A może takie zwierzęta średniaki? 

 

Propozycja jak zrobić kurkę z rękawiczki gumowej: 

 

 

 

 

 

 

 

 



A może zwierzęta z plasteliny?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 



 

 



  

 

 Jeśli nie posiadamy w domu plasteliny, robimy masę solną. Przepis poniżej.  

 

Masa solna: 

 

 1 szkl. mąki pszennej lub tortowej  

 1 szkl. drobnej soli  

 1 szkl. ciepłej wody  

 1 łyżka oleju  
 

 

 

 

 



Lub pokoloruj rysunek zgodnie z kolorami kropek. Kto tu się ukrywa?  

 

 

 

 


