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Witaj Jeżyku 
Dzisiejszy temat: Zwierzęta z wiejskiego podwórka i ich dzieci 

1. Oglądanie bajki, połączone z aktywnym słuchaniem „Szukam mamy” – nauka 
dzieci zwierząt.

https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c

Rozmowa na temat opowiadania :

– Kto szukał swojej mamy?

– Jakie zwierzęta występują w opowiadaniu?

– Jak nazywają się dzieci poszczególnych zwierząt z opowiadania?

2. Zapoznanie z wybranymi popularnymi przysłowiami, których bohaterami są 
zwierzęta; wyjaśnienie ich znaczenia .Próby zapamiętania dowolnie wybranych 
przysłów.

Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.

Zapomniał wół, jak cielęciem był.

Koń ma cztery nogi, a też się potknie 

Pasuje jak wół do karety.

Nie kupuj kota w worku.
 
Powtarzanie przysłów i dzielenie zdań na wyrazy,( przeliczanie  wyrazów na palcach).
Powtarzanie  przysłów z jednoczesnym dzieleniem wyrazów na sylaby.

3. Gimnastyka

•Lis i kura

Rodzic będzie pełnić rolę lisa. Za pomocą skakanki, chustki wyznaczamy miejsce gdzie 

znajduje się kurnik. Kura- dziecko opuszcza kurnik. Wychodzi na podwórko i zjada ziarno 

(dziecko w przysiadzie, stuka palcami o podłogę). Na hasło: Lis się skrada, kura jak 

najszybciej wraca do kurnika i nie daje złapać się lisowi.

•Konik na wybiegu

Dziecko jest konikiem. Biega po pokoju. Kłusem (na palcach), galopem (na całych 

stopach). Podczas poruszania się kląska językiem – naśladując uderzenia końskich kopyt.

•Wyścigi konne

https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c


Wyznaczamy za pomocą chustki, sznurka linię startu i mety. Dziecko jest koniem ustawia 

się na linii startu. Na hasło: start przemieszcza się na czworakach do linii mety.

•Sprytny kotek

Rozciągamy sznurek lub skakankę (płotek), mniej więcej na wysokości kolan dziecka. 

Zadaniem dziecka jest przejść nad płotkiem tak, aby go nie dotknąć.

4. Zabawa Karuzela:układamy w kole figurki lub obrazki zwierząt, w środku koła kręcimy
plastikową butelką. Dziecko lub rodzic naśladuje odgłosy wylosowanego przez butelkę 
zwierzęcia.

5. Wykonanie makiety W wiejskiej zagrodzie.

Należy przygotować np: 2 duże kartki, taśmę klejącą, plastelinę, tekturę lub sztywny karton,
zieloną farbę, nożyczki, kolorowy papier, klej. 

Łączymy ze sobą dwie duże kartki, które przyklejamy na tekturę.  Malujemy kartki zieloną 
farbą. Lepimy  zwierząta z plasteliny i umieszczamy je we właściwych miejscach. 

Teraz wspólnie zastanówcie się jakie inne potrzebne elementy wiejskiego podwórka się 
przydadzą (np: płot, koryto dla świnek, staw dla kaczek, drzewa, kwiaty). 

6.  Dzieci starsze książka strona  64-65. 




