
Przebieg zajęć: 1. Słuchanie wiersza Natalii Usenko Czarna krowa.

Czarna krowa

Czarna krowa w kropki bordo  

wędrowała drogą .

 Z przodu miała wielką głowę,

  z tyłu miała ogon! 

Przystanęła nad kałużą, 

 pochyliła głowę – 

 Jedno oko miała żółte, 

 drugie fioletowe! 

Rozpostarła wielkie skrzydła  (miała je na grzbiecie)

Pofrunęła między chmury,

 wrzeszcząc „ECIE PECIE!!!”

 Z najwyższego czubka drzewa skakała na głowę,

 Zlizywała prosto z nieba chmury waniliowe . . . 

Tylko niech mi nikt nie mówi,

 że krowa nie lata,

 Bo się wszystko może zdarzyć w samym środku lata!

2.  Rozmowa na temat wiersza, wskazywanie w nim elementów humorystycznych. Jak wyglądała 
krowa, o której mowa jest w wierszu? (R. pokazuje, jak wygląda kolor bordo). Jakiego koloru miała 
oczy? Co miała na grzbiecie? Co krowa robiła na czubku drzewa? Jaki smak miały chmury? Jakie imię 
nadalibyście takiej krowie? Jakie odgłosy mogłaby wydawać taka bajkowa krowa? N. uświadamia 
dzieciom bajkowy i humorystyczny charakter wiersza.



 3. Zabawa matematyczno-plastyczna „Bajkowa krowa”. Dzieci otrzymują kartki z konturowym 
rysunkiem bajkowej krowy. Wspólnie liczą, ile krowa ma kropek (3), ile ma nóg (4), skrzydeł (2), 
rogów (2), wskazują 1 ogon i 1 głowę. Następnie kolorują rysunek kredkami pastelowymi. Przeliczanie
elementów. Nauka mieszczenia się w konturze.



 4.  Praca manualna „Plastelinowa krowa”. Dzieci lepią z plasteliny lub ciastoliny krowę, która była 
bohaterką wiersza.  Wykorzystują kolory: czarny, bordowy, żółty, fioletowy.

 5. Degustacja mleka. R. przygotowuje różne rodzaje mleka (mleko od krowy, sojowe, smakowe – 
czekoladowe lub inne, kozie) i nalewa  dziecku do degustacji. Chętne dzieci próbują i oceniają, które 
im smakuje i dlaczego. 

1. W zagrodzie Małgosi – bajeczka ortofoniczna.

R. czyta treść bajeczki, a dzieci naśladują odgłosy zwierząt.
Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi



Każde zwierzątko o jedzenie prosi.
Piesek szczeka: hau, hau, hau.
Kotek miauczy: miau, miau, miau.
Kura gdacze: kod, ko, da.
Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa.
Gąska gęga: gę, gę, gę.
Ona też chce najeść się.
Owca beczy: be, be, be.
Koza muczy: me, me, me.
Indor gulaga: gul, gul, gul.
Krowa ryczy: mu, mu, mu.
Konik parska: prr, prr, prr.
A pies warczy: wrr, wrr, wrr.
I tak gra orkiestra ta, aż  Małgosia jeść im da.

2. Co nam dają zwierzęta? – zabawa dydaktyczna. 
Dzieci losują z koszyka poszczególne produkty takie jak: mleko, ser, jajka, wełna, szynka, piórko. 
Rozpoznają je po dotyku, nazywają i odpowiadają na pytanie, od jakiego zwierzęcia pochodzi dany 
produkt.

3. Dopowiedz i zrób – zabawa z rymami.
R. mówi zdania, których zakończenia – słowa do rymu – dopowiadają dzieci. Dzieci wykonują 
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.



4.Pokoloruj Pieska(dowolna technika)


