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Zajęcie 1. Poznajemy przysłowia o zwierzętach. Ćwiczenia dykcyjne. 

1. Zapoznanie z wybranymi popularnymi przysłowiami, których bohaterami są 
zwierzęta; wyjaśnienie ich znaczenia. 
Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała. 
Zapomniał wół, jak cielęciem był.
 Koń ma cztery nogi i tak się potyka. 
Pasuje jak wół do karety. 
Nie kupuj kota w worku. 

2. Rytmizowanie wybranego przysłowia; ilustrowanie go ruchem według pomysłów 
dzieci.       

3.   Zabawa ruchowa z elementem ortofonicznym – Głosy zwierząt. Tamburyn, obrazki 
zwierząt. Dzieci poruszają się po sali w rytmie tamburynu. Na przerwę w grze rodzic . 
pokazuje obrazek zwierzęcia, a dzieci naśladują jego głos, odpowiednio modelując 
swój głos. Zwierzęta dorosłe naśladują grubym głosem, a młode – cienkim. 

4. Karta pracy, cz. 4, s. 9. Oglądanie obrazka, odszukiwanie na nim śladów zwierząt. 
Łączenie obrazków zwierząt z ich śladami. Czytanie z nauczycielem (lub samodzielnie)
nazw zwierząt. Naklejanie zdjęć zwierząt

Ćwiczenia dykcyjne – powtarzanie za rodzicem  wybranych fragmentów wiersza.

 Kura gdacze,
 kaczka kwacze,
 krowa ryczy, świnia kwiczy,  
 owca beczy,
 koza meczy, 
 a na płocie, przy chlewiku,
 kogut pieje: „Kukuryku!”

5. Słuchanie nagrania głosów zwierząt hodowanych na wsi  https://l.facebook.com/l.php?
u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dv4R2rkylrc0%26fbclid
%3DIwAR3RwQHha7PAt-
GTNUl89y7cCXviTAyM5Z1B_penjF79bCieOexMutCzLtU&h=AT1dFEYpFL7F63zT1KbbBW5o9v4
7Xc8HzC4-cn-u7uXVeOzYhdJR7mT-
K_md4tQ1IoVNWOLEpYmSflkMZX09GYknbo6vAUG4FZjDaZAiPFY_4glqx0hTovreTxO3SOeSc7t
d
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Zajęcie 2. : Wykonanie papierowego konika.
Przygotować należy ilustracje koni różnych ras, wielkościach, umaszczeniach, nożyczki, 
kolorowy papier, bibułka do wykonania grzywy konia.
1. Zabawa Różne chody.
• Chód piano – stawianie stóp na podłodze miękko, od palców, bez akcentów.
• Chód forte – stawianie stóp energicznie, całą płaszczyzną na podłodze.
 • Chód tyłem – przenoszenie ciężaru ciała wraz z wykonywaniem kroków do tyłu (głowa 
zwrócona w bok, kontrolowanie wzrokiem kierunku ruchu). 
• Chód bokiem – odwracanie stopy i kolana nogi wykonującej krok w kierunku ruchu. 
• Chód ze wspięciem na palce – zwracanie uwagi na zachowanie równowagi (ten rodzaj 
chodu wykonujemy bez uginania kolan lub z ich ugięciem). 
• Chód na piętach.
 • Chód w przysiadzie – wykonywanie ruchów sprężynujących kolanami i stawami 
biodrowymi (chód tylko na palcach)
• Chód na czworakach Koniki – z podrzucaniem nóg (wierzgający koń). 
2. Przypomnienie, jak nazywają się mama, tata i dziecko konia.
 3. Oglądanie zdjęć, obrazków przedstawiających konie (mogą być zdjęcia z kalendarzy). 
• Zwrócenie uwagi na budowę konia (łeb, grzywa, szyja, grzbiet, krzyż, nasada ogona, ogon, 
kończyny przednie i tylne, zad, mostek, pierś...).
 • Poznanie maści (ubarwienia) koni: siwa – skóra pokryta białymi i czarnymi włosami, biała 
grzywa, biały ogon; izabelowata – złotawa sierść, grzywa i ogon jaśniejsze, prawie białe; 
buława – jasnożółta sierść, grzywa i ogon szaroczarne lub czarne; kasztanowata – sierść, 
grzywa i ogon w różnych odcieniach brązu; gniada – sierść brązowa, czarna grzywa, czarny 
ogon, nogi ciemniejsze od sierści na tułowiu; kara – sierść w jednolicie czarnej barwie; 
karodereszowata – sierść czarna lub czarnobrązowa, przetykana siwymi włosami; srokata – 
duże, nieregularne plamy barwy brązowej, czarnej lub innej na białym tle; tarantowata – 
różnobarwne plamki na białej sierści.
 • Poznanie sposobu poruszania się koni: kłus, galop, stęp... 
4. Ćwiczenia artykulacyjne.
 • Naśladowanie odgłosu uderzeń kopyt o kamienne podłoże – kląskanie językiem. • 
Naśladowanie głosu konia – ihaha, ihaha... 
• Naśladowanie parskania konia (rżenia).
 5. Zapoznanie ze sposobem wykonania prac ). 
• Wycięcie narysowanych części konika.
 • Zrobienie grzywy i ogona z bibuły.
Nacinanie (drobne) kawałka czarnej, białej lub brązowej bibuły: cięcie bibuły w wyżej 
wymienionych kolorach na cienkie paski, a potem sklejenie razem paska na końcu. • 
Przyklejenie głowy z obu stron grzbietu i sklejenie dwóch części łba. • Przyklejenie ogona od 
środka, naklejenie (klej na środku naciętej bibuły) grzywy.
6. Wykonanie prac przez dzieci.

Zabawa relaksacyjna Bawiące się zwierzęta (według K. W. Vopla). Nauczyciel mówi: Wyobraźcie 
sobie, że znajdujecie się przed dużym wzniesieniem, po którym można biegać w górę i w dół. Wiatr 
wieje leciutko, słońce świeci radośnie, a rośliny i zwierzęta świetnie się czują. Usiądźcie, proszę, 
parami na dywanie tak, aby jedno z was miało przed sobą plecy drugiego. Te plecy są waszym 
zielonym wzniesieniem. Ręce tego z was, które siedzi z tyłu, są zwierzętami, które będą się bawić na 
tym wzniesieniu. Posłuchajcie: Mała myszka jest bardzo ciekawa, w co mogłaby się bawić na takim 
wspaniałym wzniesieniu. Weźcie jedną rękę i pozwólcie myszce biegać w górę i w dół po naszej 



górce. Potem przyszedł ślimak, który bardzo powoli wspiął się w górę. Weźcie drugą rękę i pozwólcie 
poruszać się ślimakowi. Potem nadszedł kangur, który kilkoma długimi susami wskoczył na górę i 
zeskoczył w dół... Która ręka ma to zrobić? Przyszła również mrówka, która leciutko i zwinnie wspięła 
się po wzniesieniu. A teraz zamieńcie się, proszę, rolami.


