W GOSPODARSTWIE WIEJSKIM

TEMAT DNIA: CO NAM DAJE KROWA?

Zanim zabawę rozpoczniemy dokładnie się umyjemy.
Kaczuszki o tym pamiętają o higienę zawsze dbają.

Nie znajdziesz lepszego
lekarstwa na zdrowie
niż woda i mydło:
- każdy ci to powie!

„Na wiejskim podwórku” – zabawa z tekstem (masażyk)

Rodzic czytając tekst wykonuje wskazane czynności:
Biegną konie do zagrody, – uderzamy otwartymi dłońmi po plecach dziecka,
a kaczuszki hop do wody. – uderzamy piąstkami od góry pleców do dołu,
Kurki ziarna wydziobują, – palcami wskazującymi chodzimy po całych plecach,
pieski szczekają – delikatnie szczypiemy,
i domu pilnują. – masujemy po całych plecach.

„Co wiemy o mleku?” – słuchanie opowiadania
Babcia i dziadek Marty mieszkają na wsi. Zajmują się hodowlą krów. Krowy mieszkają
w oborze, która codziennie jest sprzątana. Ściany wyłożone kaflami, każdego dnia są myte
i spłukiwane ciepłą wodą. Krowy muszą być czyste i zdrowe. Często odwiedza je pan
weterynarz i sprawdza czy nic im nie dolega. Mleko, które dają przez cały rok jest bardzo
zdrowe. Krowy dojone są każdego dnia. Można to robić ręcznie lub przy pomocy elektrycznej
dojarki. Następnie w specjalnych pojemnikach, zwanych cysternami, mleko wiezie się do
mleczarni. Tam zostaje dokładnie zbadane czy nie zawiera bakterii, które mogą wywołać
choroby. Mleko szybko się psuje, dlatego musi być szybko przetworzone. Otrzymuje się
z niego: jogurty, sery, mleko w proszku, kefiry, lody, śmietanę, masło, maślankę. Część
rozlewa się do butelek i kartonów. Gotowe produkty rozwożone są do sklepów.

„Krowa” – pokaz ilustracji i omówienie roli krowy dla człowieka na podstawie
przeczytanego opowiadania.

KROWA

„Na pastwisku” – zabawa naśladowcza

Dziecko zamienia się w krówkę i przyjmuje pozycję na czworakach: przy wesołej muzyce
w tle chodzi po łące, gryzie trawę i od czasu do czasu wydaje odgłos: muu, muu, muu.

„Krowa” - zabawa plastyczna - ciecie nożyczkami po linii, składanie po określonej linii,
malowanie krowy farbami.
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