
Beata Szymańska 

nauczyciel wychowania przedszkolnego  

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego 

w Rawie Mazowieckiej 

 

Scenariusz zajęć dydaktycznych w klasie „0” 

 

Krąg tematyczny: Nasze zwierzęta 

Temat: Mleczna kraina 

 

Cele ogólne  

 uświadamiane dzieciom korzyści płynących z hodowli zwierząt gospodarskich 

 doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria  

 zapoznanie z właściwościami zdrowotnymi produktów mlecznych 

 doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej   

Cele operacyjne 

Dziecko: 

 dostrzega korzyści wynikające z hodowli niektórych zwierząt; 

 wskazuje produkty otrzymywane z mleka; 

 dostrzega znaczenie produktów nabiałowych w diecie; 

 wymienia zwierzęta, których mleko nadaje się do spożycia przez człowieka; 

 czyta globalnie nazwy zwierząt: krowa, owca i koza,  

 dzieli nazwy wybranych zwierząt na sylaby i głoski, 

 wie, że niektórzy mogą spożywać tylko mleko otrzymywane z roślin (sojowe); 

 prawidłowo przelicza zwierzęta i przyporządkowuje właściwą cyfrę;  

 rozwija prawidłową postawę i prawidłowo oddycha; 

 współpracuje w małych zespołach,  

 

Metody pracy:   

Słowna –  rozmowa, objaśnienia, 

Oglądowa – pokaz, obserwacja, 

Czynna – zadań stawianych do wykonania,  

 

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna. 



Pomoce: plansza dydaktyczna „Piramida żywienia”, obrazki przedstawiające różne 

produkty żywnościowe, plansza dydaktyczna „Zwierzęta gospodarskie”, wyrazy do 

globalnego czytania KROWA, KOZA, OWCA, KOŃ, ŚWINIA, KRÓLIK, mleko 

sojowe, kubeczki, koperty z ilustracjami zwierząt gospodarskich i cyframi dla każdego 

dziecka, opaska na głowę z rysunkiem krowy, sylwety zwierząt krowy, owcy i kozy, 

kartoniki z obrazkami zwierząt gospodarskich, woreczek. 

 

Przebieg zajęcia: 

1.  Powitanie wierszykiem „Witam Was…”  

Wszyscy są, witam Was,  

zaczynamy – już czas!  

Jestem ja, jesteś Ty. Raz, dwa, trzy!  
  

2. „Rób tak - nie rób tak" - zabawa ruchowa.  

Wybrane dziecko, na początek może to być nauczyciel, pokazuje różne ruchy, np. 

podskoki, pajace, robi dziwne miny, wymachy rąk, nóg, itp. Mówiąc jednocześnie: Rób 

tak wtedy dzieci naśladują ruch prowadzącego lub Nie rób tak! - wtedy dzieci zastygają 

w bezruchu pomimo, że prowadzący wykonuje ruchy. 

 

3. „Produkty z mleka" – ćwiczenie w klasyfikowaniu.  

Nauczyciel prezentuje dzieciom planszę dydaktyczną, na której znajduje się piramida 

zdrowego żywienia i krótko przypomina jej funkcję. Następnie rozkłada obrazki 

ukazujące różne produkty żywnościowe i prosi dzieci, aby wskazały produkty 

otrzymywane z mleka. Rozmawia z dziećmi na temat znaczenia produktów nabiałowych 

w diecie człowieka.  

 

4. „Mleko nie tylko od krowy”- oglądanie i omówienie planszy dydaktycznej ‘Zwierzęta 

gospodarskie’.  

 

Nauczyciel prezentuje dzieciom planszę ze zwierzętami. Prosi, aby dzieci wskazały na 

niej te zwierzęta, których mleko nadaje się do spożycia przez człowieka (krowa, koza, 

owca)  i wspólnie przeczytały i dopasowały ich nazwy. Następnie prosi dzieci 

o wskazanie zwierząt, które wytwarzają mleko tylko dla swojego potomstwa (koń, 

świnia, królik) dzieci także czytają globalnie ich nazwy. Później prosi o podzielenie 

wybranych wyrazów na sylaby i głoski. Nauczyciel informuje dzieci i, że mleko 

możemy uzyskać także z roślin – np. soi ( nasiona moczymy w wodzie przez dobę, 

następnie mielimy i łączymy z wodą; powstały płyn jest filtrowany i otrzymujemy 

mleko sojowe). Nauczyciel proponuje dzieciom degustację mleka sojowego i wyjaśnia, 

że niektórzy są uczuleni na mleko krowie, wtedy mogą pić mleko sojowe, kokosowe, 

ryżowe lub gryczane.  

 

5. „Ogon krowy” – zabawa ruchowa. 

 Dzieci ustawiają się w rzędzie, jedno za drugim. Pierwsze jest głową (zakłada opaskę 

z krową), a ostatnie ogonem (dziecko trzyma w ręce ogon). Zadaniem dzieci z przodu 

jest złapanie ogona, a zadaniem dzieci z tyłu ochrona ogona przed złapaniem. 

 



6. „Liczymy zwierzęta” – kształtowanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.  

Nauczyciel rozdaje dzieciom koperty ze zwierzętami gospodarskimi, cyframi. Prosi, 

żeby każde dziecko wybrało tylko te zwierzęta, których dają nam mleko do picia, 

następnie prosi o ich policzenie i wybranie odpowiedniej cyfry. Następnie dzieci 

wybierają tylko krowy i także je liczą i wybierają odpowiednią cyfrę itd. 

 

7. „Poszukaj tego samego zwierzęcia” – zabawa słuchowo – ruchowa 

Dzieci tworzą duże koło. Nauczyciel pokazuje obrazki zwierząt hodowlanych. Zadaniem 

dzieci jest naśladowanie odgłosów tych zwierząt. Następnie nauczyciel chowa  obrazki 

do woreczka i prosi każde dziecko o wylosowanie jednego kartonika (liczba obrazków 

jest równa liczbie dzieci – mogą się one powtarzać). Dzieci nie mogą zdradzać jaki mają 

obrazek. Nauczyciel prosi o spokojny spacer po Sali i naśladowanie cichym głosem 

wylosowanych zwierząt. Jednocześnie zadaniem dzieci jest nasłuchiwanie odgłosów 

i odnalezienie innych osób, które wylosowały taki sam obrazek – po odnalezieniu dzieci 

spacerują w grupie. 

 

 

8. „Kto nam daje mleko?”-  wykonanie pracy plastycznej w małych zespołach.  

Na stolikach leżą przygotowane wcześniej sylwety zwierząt, kawałki kolorowego 

papieru, bibuły, skrawki materiału, mazaki, nożyczki, klej. Nauczyciel tłumaczy 

dzieciom co będą robiły: 

- wspólnie wybierzcie jedno zwierzę 

- wybierają materiał którym będą wyklejać sylwety – przypomina, że praca powinna być 

wyklejana malutkimi kawałkami papieru, bibuły lub materiału 

- do narysowania oczu i buzi mogą użyć mazaków. 

 

9. Podsumowanie zajęć. 

 

 

 


