
Blok tematyczny: NA WSI
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Temat: Nabiał – produkt zbożowy

Przebieg dnia

1.„Lusterkowe czary” – zabawa dydaktyczna. Wykorzystujemy 
figury geometryczne umieszczone poniżej – do wycięcia. 
Rozdajemy dzieciom lusterka, kartki i kredki. Każde dziecko 
otrzymuje jedną z figur i rysuje
na kartce. Następnie do otrzymanej figury przykłada lusterko, 
ogląda uzyskany
efekt i stara się narysować taki sam kształt.

2. Tylko nic nie mówcie krowie – wysłuchanie wiersza H. 
Szayerowej.
Tylko nic nie mówcie krowie
Halina Szayerowa
Nabiał – produkt
smaczny, zdrowy.
Dostajemy go od krowy.
Tylko nic nie mówcie krowie!
Jak się krowa o tym dowie,
to się jej przewróci w głowie
i gotowa narozrabiać...
I przestanie nabiał dawać,
czyli masło,
mleko,
sery
i śmietanę – na desery!
No i jajka.
Co ja baję!
Przecież jajka kura daje.
Tylko nic nie mówcie kurze!
Niech je znosi jak najdłużej!
Bo jak o tym się rozgłosi...



to przestanie jajka znosić!

3 .Rozmowa na temat wiersza: Co to jest nabiał?; Jakie produkty
były wymienione w wierszu?; Od jakich zwierząt pochodzi 
mleko?; Czy wszyscy ludzie mogą pić mleko? (nie); Czy jajka też
są wytwarzane z mleka?; Dlaczego jajka też są nabiałem?.
Dzieci wymieniają produkty, które zaliczamy do nabiału, i 
określają cechę wspólną tych produktów – dużą zawartość 
białka i wapnia. Przedstawiamy dzieciom właściwości zdrowotne
produktów mlecznych. Omawia sposób ich przechowywania.

4. „Spróbuj i rozpoznaj, co jesz!” – zabawa dydaktyczna. 
Przygotowujemy malutkie porcje różnych dostępnych 
produktów mlecznych, np. twarogu, jogurtu, żółtego sera, 
kefiru, śmietany. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie produktów
po smaku.

5. Praca z wykorzystaniem karty pracy 27 i 27A – ćwiczenie 
spostrzegawczości. Wyszukiwanie siedmiu różnic na obrazkach; 
kolorowanie jabłek według podanego rytmu. Zadanie 27 – 
rozwiązywanie rebusu, analiza i synteza głoskowa.

6.„Rób tak – nie rób tak” – zabawa ruchowa. Pokazujemy
różne ruchy, np. podskoki, pajace, robi dziwne miny, wymachy 
rąk, nóg, mówiąc jednocześnie: Rób tak!. Wtedy dzieci 
naśladują ruchy prowadzącego. Na hasło: Nie rób tak! – dzieci 
zastygają w bezruchu, mimo że prowadzący wykonuje ruchy.

7. „Rób inaczej” – zabawa ruchowa. Dzieci maszerują przy 
akompaniamencie. Podczas przerwy w muzyce podajemy 
określenie, np.: szybko. Dzieci mają zadanie wykonać czynność 
w sposób przeciwny, czyli idą bardzo wolno. Gdy powie: wolno –
dzieci biegają; wysoko – przykucają; nisko – podskakują.

8.„Mleko pijemy, w górę rośniemy” – praca plastyczna. 
Wykonanie plakatu techniką kolażu. Przygotowujemy karton z 
napisem: Mleko pijemy, w górę rośniemy. Każde dziecko ma
zadanie odszukać i powycinać z gazet produkty mleczne oraz 
przykleić je na przygotowanym plakacie.

9. „Piotruś” – gra w karty. Wycinanie kart (39, 40, 41) przestrzeganie reguł i 
zasad gry.



10. Dla chętnych dzieci- wykonanie karty 39. Ćwiczenia grafomotoryki.














