
CZWARTEK 15-IV  

Temat: Domy  zwierząt wiejskich. 

1. Zwierzęta na wsi. Co nam dają zwierzęta? 

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4  

2. Zabawa dydaktyczna  - Co nam  dają  zwierzęta? 

Pomoce: koszyk w którym  znajdują  się poszczególne  produkty  takie  jak: mleko, ser, masło, 

jajko, wełna, szynka, piórko. 

Zadaniem  dziecka  jest  losowanie  z  koszyka  odpowiedniego  produktu. Następnie  nazywa 

go  i odpowiada  od  jakiego  zwierzęcia pochodzi  dany  produkt. 

3. Zabawa ruchowa z elementem  czworakowania  „Pieski  do  budy”. 

Dzieci pieski poruszają się  na czworakach  w różnych  kierunkach. Na hasło  Pieski do budy – 

jak najszybciej  muszą  usiąść  w budzie(miejsce  zaznaczone  obręczą  lub chustą). 

 

4. Gdzie mieszkają  zwierzęta  wiejskie? zagadki  inspirowane  wierszem  Iwony  

Fabiszewskiej  Domy  zwierząt. Rozwijanie  spostrzegawczości  wzrokowej, 

wzbogacanie  wiadomości na temat  zwierząt wiejskich. 

W  chlewiku  mieszka świnka, korytko  stoi  tam, 

A  w  dudzie siedzi  piesek, nie lubi, gdy jest sam. 

W kurniku kury gdaczą, nocą  na  grzędach  śpią, 

A  konie  stoją  w  stajniach i  głośno  czasem  rżą. 

Akrowy? Pewnie  wiecie, obora  to ich dom. 

Gdy wrócą  już  z pastwiska, tu  muczą  piosnkę swą. 

 

Rozmowa na temat  wiersza. 

Rodzic pyta: O jakich zwierzętach  była  mowa  w  wierszu? Jak  nazywa  się  dom świnki, psa, 

konia, kury, krowy)? Jakie jeszcze inne  zwierzęta  oprócz  kury  mogą mieszkać  w kurniku?  

5. Wiejski  zwierzyniec-zajęcia  plastyczne. 

Pomoce: duże płaskie tekturowe pudełko, brązowa  krepina, puste pudełka po zapałkach. 

Proponujemy  dzieciom wspólnie  z  rodzicami  wykonanie  makiety  przedstawiającej  wiejską  

zagrodę. 

- Ułożenie dużego  tekturowego pudełka na  podłodze. Wyłożenie go  brązową  krepiną. 

- zachęcanie dziecka do wykonania sylwet zwierząt  wiejskich, które  będą  przebywały   

w zagrodzie 

- dzielimy  zagrodę  na trzy części(wykorzystując puste pudełka  po  zapałkach). W każdej   

z nich znajdzie się inny gatunek  zwierząt 

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4


 

Przygotowanie do pracy. 

Wyprawka, karta nr23-Wiejski zwierzyniec, klej, nożyczki, naklejki, pudełko. 

Dziecko: 

Wycina  z kart pracy wszystkie  kształty, zaznaczone konturami 

- składa je  i  skleja  według  instrukcji 

- dokleja śwince  uszy, a kurczęciu skrzydła  i  grzebień  we  właściwych  miejscach, zgodnie  

z  instrukcja 

 

Umieszczenie  sylwet  zwierząt  w  odpowiednich  miejscach  zagrody. 

Ustawiają je na podstawkach  z  plasteliny. Zagrodę można wzbogacić  o drzewa, trawę i 

krzewy wykonane z krepiny, kolorowego papieru i tektury . 

6. Słuchanie piosenki Lisek łakomczuszek. 

https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4 

https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4

