
Temat tygodnia: Na wsi 

Temat dnia: Zwierzęta i ich dzieci 

 

Cele: poznanie rodzin zwierząt i odgłosów wydawanych przez zwierzęta 

wiejskie;  

usprawnianie narządów mowy poprzez śpiewanie określonych 

sylab na znaną melodię; kształcenie poczucia słuchu i rytmu. 

 

 

Powitanie: 

Kotek lubi mleko – gimnastyka buzi i języka 

Stańmy przy lusterku i poprośmy by dziecko robiło miny: smutnego kotka, 

głodnego, wystraszonego, zmęczonego, wesołego.  

Głodny kotek szuka mleka – poruszanie językiem w górę, w dół oraz 

w prawo, w lewo 

Spragniony kotek pije mleko – szybkie dotykanie językiem, na przemian, 

dolnej i górnej wargi 

Najedzony kotek oblizuje się – wolne oblizywanie warg. 

 

 

Jak się bawił kotek?  

zabawa ćwicząca zmysł równowagi . 

Poszukajmy w domu włóczki, na pewno taka rzecz znajdzie się w każdym 

domu. Zróbmy ścieżkę z nitki włóczki. Poprośmy dziecko by przeszło po nim 

jak kotek po płocie.  

 

Kto ma nogi dwie, kto cztery  
 zabawa na czworakach 

Nauczyciel: Kurka i kogut po dwie nogi mają i jak my biegają. (Dzieci 

swobodnie, bez potrącania innych biegają po sali) 

Nauczyciel: Kto cztery nogi ma porusza się jak koń, krowa i koza. (Dzieci 

swobodnie, bez potrącania innych poruszają się na czworakach po sali) 

Zabawę powtarzamy 2-3 razy. 

Na wiejskim podwórku 
 słuchanie fragmentu wiersza Stanisława Karaszewskiego 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 



Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Posłuchajcie dźwięków jakie wydają zwierzęta wiejskie czy potraficie wydobyć 

z siebie podobne głosy? 

https://www.youtube.com/watch?v=vQbS0Dm0CjA 

 

3. Zwierzęta i ich dzieci – praca z obrazkiem. 

Dzieci nazywają i wskazują zwierzęta, o których była mowa w wierszu. 

- Jak się nazywa dziecko krowy? Pokaż je na obrazku. 

- Jak się nazywa dziecko klaczy? Pokaż je na obrazku. 

 

 
Zapraszam na ciekawą zabawę online: 

 

https://wordwall.net/pl/resource/984050/zwierz%C4%99ta-domowe 

 

5. Miała baba koguta – zabawa rytmiczna w oparciu o popularną piosenkę 

Miała baba koguta, koguta, koguta, 

Wsadziła go do buta, do buta siedź! 

https://www.youtube.com/watch?v=vQbS0Dm0CjA
https://wordwall.net/pl/resource/984050/zwierz%C4%99ta-domowe


Miała baba indora, indora, indora 

Wsadziła go do wora, do wora siedź! 

Wyklaskujemy  rytm podany według wzoru: 

Mia - ła ba -ba ko – gu - ta, ko – gu - ta ko – gu – ta… 

Tutaj można wysłuchać piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=aOl2Chgz0P0 

https://www.youtube.com/watch?v=EM9a57qUuq4  

Jakie zwierzęta miała gospodyni? 

Zadanie z karta pracy. Pomóżcie odnaleźć drogi dzieci zwierząt do ich 

rodziców. Na koniec pokolorujcie obrazek zgodnie z podanymi kolorami. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aOl2Chgz0P0
https://www.youtube.com/watch?v=EM9a57qUuq4

