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Opracowała: Ewelina Mastaj

Temat: „Zwierzęta na wsi”.

Nadszedł nowy tydzień, a wraz z nim nowe propozycje zabaw dla was!

W tym tygodniu interesujemy się  zwierzątkami na wsi.  Specjalnie  dla  was zostały opracowane

różne zabawy, mam nadzieje, że każdy z Was wykona je z ogromną chęcią :-)

1. Co to za zwierzę? – zabawa słuchowo-naśladowcza.

Dziecko słucha odgłosów zwierząt wiejskich. Rozpoznaje je i wskazuje odpowiedni obrazek, a na

końcu naśladuje wydawane przez zwierzęta odgłosy. 

https://chomikuj.pl/myczkol/dzieciaki/terapia/odg*c5*82osy+zwierz*c4*85t+wiejskich,154433220.

mp3(audio)

- Dziecko dzieli nazwy zwierząt na sylaby (klaskanie)

- Dziecko mówi, gdzie mieszka dane zwierzątko i klasyfikuje na domowe i hodowlane.

- Jakie znacie inne zwierzątka, które mieszkają na wsi?

                                                                                                                          KOŃ

https://chomikuj.pl/myczkol/dzieciaki/terapia/odg*c5*82osy+zwierz*c4*85t+wiejskich,154433220.mp3(audio
https://chomikuj.pl/myczkol/dzieciaki/terapia/odg*c5*82osy+zwierz*c4*85t+wiejskich,154433220.mp3(audio
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2.  Wysłuchanie opowiadania A. Galicy pt. „O zwierzątku zwanym osiołkiem”.

Pewnego słonecznego dnia na łące za płotem pojawiło się nie wiadomo skąd wesołe 

zwierzątko. Zgrabnie skakało po trawie, podnosząc wysoko kopytka.

Pierwszy zobaczył je kot, po chwili pies podniósł głowę i zaczął węszyć, a kury, jak 

zwykle jedna przez drugą, gdakały: ko-ko-ko-kto-to? Kto to?

Wesołe zwierzątko stanęło przed furtką i powiedziało: I-ja!

– Jak się masz? – zaszczekał pies, a wesołe zwierzątko odpowiedziało:

–I-ja, i-ja!

– Wiemy, że to ty – mruknął kot – ale lepiej powiedz, jak się nazywasz.

Zwierzątko pokręciło głową i zawołało:

– I-ja, i-ja, zapomniałem!

– To-to-to na pewno jest mały ko-ko-konik – zagdakały kury. – Ma cztery ko-ko¬ 

kopytka, biega, skacze. 



– Ee tam – miauknął kot – koń nie ma takich długich uszu, a ponieważ takie długie 

uszy mają zające, to on pewnie też jest zającem.

– Zając nie ma kopytek ani ogonka z pędzelkiem. Może to jest koza? – warknął pies

– Ko-ko-koza ma rogi – mądrzyły się kury – a on rogów nie ma, więc nie może być 

ko-ko-kozą. A więc co to za zwierzątko, które zapomniało, jak się nazywa? 

– Ko-ko-koniecznie musisz sobie przypomnieć – doradzały mu kury.

I właśnie wtedy zwierzęta usłyszały dobiegające z dala wołanie:

– I-ja, i-ja, i-ja.

Wesołe zwierzątko też to usłyszało i pobiegło co sił w nogach. Po chwili wróciło i 

zawołało wesołym głosem:

– Spytałem mamę i już wiem, jak się nazywam. Jestem osiołek!

– Osiołek! – pokiwały głowami zdumione zwierzęta. 

PYTANIA DLA DZIECI:

– Jakie zwierzęta wystąpiły w opowiadaniu?

– Jak wyglądał osiołek?

– Za kogo uważały go pozostałe zwierzęta?

– Z czyją pomocą osiołek przypomniał sobie kim jest? 

3. „Przeplatanka” - polisensoryczna zabawa matematyką.

Tworzymy sobie jakąkolwiek sylwetę zwierzątka (ja zrobiłam świnkę), na której nacinamy linie.

Do tego wycinamy pięć kolorowych pasków i numerujemy je od 1 do 5 (można więcej). Następnie

mieszamy je. Zadaniem dziecka jest przeplatanie pasków w odpowiedniej kolejności. 

Bardzo polecam tą zabawę ponieważ jest przede wszystkim świetnym ćwiczeniem stymulującym

rozwój motoryki małej, ale dziecko uczy się też, wykonując to zadanie: liczenia ( ilość pasków),

zapisu graficznego cyfry, kolorów, liczb porządkowych (np. podaj pierwszy pasek). 

Poniżej  zamieszczam swój  własny przykład,  ale  wklejam też  obrazek zwierzątka,  który można

wydrukować i użyć do zabawy.

                                               







4. „Konik” - masażyk

Rodzic recytuje fragment wiersza i wykonuje na plecach dziecka masaż zgodnie z instrukcją,  a

później zamienia się z dzieckiem.

KONIK

(Bolesław Kołodziejski)

Biega źrebaczek po łące,

wąchając pachnące kwiatki.

opukiwanie pleców opuszkami palców

Tu rosną stokrotki, maki,

a tu kolorowe bratki.

delikatne szczypanie w różnych miejscach

Podchodzi klacz, jego mama,

kroczenie palcami po plecach

nosem go lekko dotyka.

dotknięcie jednym palcem 

Konik do mamy się śmieje

i dalej po łące bryka. (…)

naśladowanie skakania – opieranie dłoni

na przemian na nadgarstkach i palcach

5.  Kolorowanka  –  to  ćwiczenie  rozwijające  małą  motorykę,  koncentrację,  kreatywność,

koordynację  ręka-oko,  a  także  to  nauka  kolorów,  nauka  o  otaczającym  nas  świecie  (np.

kolorowanki ze zwierzątkami), przygotowanie do pisania.






