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Aktywność językowa. Zajęcie nr. 1:  Zwierzęta i ich domy- zabawa dydaktyczna.

Przebieg zajęcia:  

1. Rozwiązywanie zagadek słownych.
Mieszkanka podwórka.
, Znosi jajka. Zwie się... 

Choć się zielonej trawy naje ,
to jednak białe mleko daje…….

Jaki to budzik, rankiem, gdy dnieje,
siada na płocie i głośno pieje? ………….



                                                                                             Lubi owies, lubi siano,

rży i parska w stajni rano. ………..

Dzięki niej  na zimę,
Masz czapkę i szalik.

Gdy w góry pojedziesz,
Ujrzysz ja na hali………..

Nóżki krótkie, ma i ryjek, a do tego grubą szyje. Bardzo małe ma kopytka, 

Jeść jej dają do korytka………….

                                                    



2. Zabawa Zwierzęce rodziny. Rodzic rozkłada sylwety zwierząt z wiejskiego podwórka (dorosłych i młodych): 
krowy, cielęcia, kury, kurczątka, konia, źrebięcia, psa, szczeniaka. Dziecko  tworzy pary sylwet, łącząc dorosłe 
zwierzęta i ich młode. Następnie nazywa  zwierzęta (dorosłe i młode). Karta pracy, cz.4 str.8 



 3. Rozmowa na temat obrazków przedstawiających domy zwierząt (kurnik, oborę, stajnię, budę).

                                          

                                            

 4. Zabawa Gdzie kto mieszka? Dziecko wybiera sobie po jednej sylwecie zwierzęcia, następnie podaje jego nazwę 
oraz nazwę jego domu. Potem odszukuje  ten dom wśród obrazków.

 5. Zabawa Wracamy do domu. W trzech różnych miejscach pokoju  wyznaczono umownie  stajnię, kurnik i budę. 
Dzieci zamieniają się według uznania w psy, konie i kury. Przy dźwiękach tamburynu wszystkie zwierzęta spacerują 
po wiejskim podwórku



Aktywność plastyczna. Zajęcia 2. Wspólne wykonanie makiety wiejskiego podwórka. 

1.  Omówienie przez dzieci wyglądu wiejskiego podwórka. − Jakie budynki powinny się tam znaleźć? − Jakie 
zwierzęta tam spotkamy? 

2. Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. Kolorowe czasopisma, kredki, zdjęcia/obrazki zwierząt z 
wiejskiego podwórka, tekturki, kleje, plastelina, zielone farby, pędzelki, prostokątny kawałek styropianu, 
papier kolorowy, bibuła, wykałaczki.

3.  Dzieci wycinają z kolorowych czasopism obrazki/zdjęcia zwierząt, które można spotkać na wiejskim 
podwórku (lub je rysują). 

4. Dzieci przyklejają obrazki/zdjęcia na tekturkach i umocowują je plasteliną do  tekturowych podstawek. 
5.  N. przygotowuje prostokątny kawałek styropianu (0,5 m x 1 m), maluje go zieloną farbą z dodatkiem mąki 

ziemniaczanej. 
6.  Dzieci oklejają pudełka kolorowym papierem – otrzymują zabudowania gospodarcze, dom gospodarza.
7.  Wspólne komponowanie makiety na styropianie, ozdabianie elementami wykonanymi z bibuły (np. rośliny, 

staw) lub z wykałaczek (płot). 

8. Wykonanie pracy.
9. Oglądanie makiety, nazywanie zabudowań, zwierząt.
10. Umieszczenie makiety w kąciku przyrody.
11.  Porządkowanie miejsc pracy.


