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Propozycje zabaw: „Po co hodujemy zwierzęta” – ćwiczenia i zabawy.

Propozycje  zabawy plastycznej: „Kura i  kurczęta”  –  wyklejanie  sylwety  kury  i  kurczaka
plasteliną.

Przebieg:
1. Zabawa Co nam dają zwierzęta? (Załącznik 1)

 Rodzic układa na stole pięć talerzy, na każdym z nich umieszcza zasłonięty obrazek
zwierzęcia z wiejskiego podwórka (kury, owcy, krowy, gęsi, pszczół). Podchodzi z
dzieckiem  do  poszczególnych  talerzy  i  odsłania  obrazki.  Dziecko  nazywa
przedstawione na nich zwierzęta i zastanawia się, co one dają człowiekowi.

 Rodzic pokazuje drugą grupę obrazków (jajka, mód, mleko, jogurt, ser, wełna, pióra,
poduszka). Dziecko nazywa produkty pochodzące od zwierząt i umieszcza obrazki na
talerzach, przy zdjęciach odpowiednich zwierząt.

2. Zabawa Smakujemy i dotykamy.

 Rodzic  pokazuje  dziecku  produkty,  które  pochodzą  od  zwierząt,  np.:  jajka,  ser,
jogurty,  miód,  mleko,  wełna,  pióra.  Następnie  zasłania  dziecku  oczy  i  podaje  do
spróbowania lub dotknięcia wybrany produkt. Dziecko podaje nazwy produktów, a po
odsłonięciu oczu nazywa zwierzęta, od których te produkty pochodzą, i wskazuje je na
obrazkach z ćwiczenia pierwszego.

3. Zabawa ruchowa Gdzie kto mieszka?

 Rodzic ustala z dzieckiem nazwy zwierząt mieszkających na wsi, które będą brały
udział  w zabawie.  Dziecko porusza się po pokoju do dowolnej muzyki,  naśladując
sposób  poruszania  się  zwierząt  wypowiedzianych  przez  rodzica.  Na  przerwę  w
muzyce dziecko mówi jak nazywa się  dom zwierzęcia,  które naśladowało.  (pies –
buda, pszczoły – ul, krowa – obora, koń – stajnia).

4. Burza mózgów Co można zrobić z tych produktów?

 Rodzic  podaje  nazwę  produktu  otrzymanego  od  zwierząt,  a  dziecko  mówi,  do
zrobienia czego można go wykorzystać. Np. jajka – ciasto, kanapki, sałatka… mleko –
ser, budyń, jogurt… pióra – poduszka, pierzyna… wełna – szalik, sweter, czapka…

5. Karta pracy, cz.4, s.6, 8. (Załącznik 2)

Zabawa plastyczna
1. Rodzic prezentuje dziecku ilustracje przedstawiające kury i kurczęta. Wspólnie omawiają
ich wygląd. (Załącznik 3)
2. Wykonanie pracy plastycznej.

 Dziecko wybiera sylwetę kury lub kurczaka do wyklejania. (Załącznik 4)

 Dziecko wykleja plasteliną sylwety według zaproponowanych kolorów lub w sposób
dowolny.

 Można również pokryć sylwety zwierząt za pomocą farby plakatowej maczając palec i
odbijając w odpowiednich kropkach.
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