
Dzień 4 – 16.04.2020 r. 

WIOSNA NA WSI – „Makieta wiejskiego podwórka” 

Drodzy Rodzice oto propozycja zabaw i ćwiczeń na czwartek 16.04.2020 r. 

Życzymy miłej zabawy. 

 

I. Dopowiadanie skojarzeń.  

Rodzic mówi nazwę zwierzęcia, a dzieci dopowiadają kojarzące się z nim słowo (z wierszy, z 

bajek, opowiadań).  

Np. kaczka – dziwaczka 

kaczątko – brzydkie  

koza (kozucha) – kłamczucha  

kot – Filemon  

kurka – Czubatka 

 

II. Zabawa Smakujemy i dotykamy. 

Będą nam potrzebne produkty pochodzące od zwierząt, apaszka. Rodzic pokazuje dzieciom 

produkty, które pochodzą od zwierząt, np.: jajka, ser, jogurt, miód, mleko, wełna, pióra. 

Następnie zasłania dziecku oczy  i podaje do spróbowania lub dotknięcia wybrany produkt. 

Dzieci podają nazwy produktów, a po odsłonięciu oczu nazywają zwierzęta, od których te 

produkty pochodzą. 

 

III. 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… 

 

IV. Zabawa według wskazówek  

Dziecko porusza się zgodnie z wytycznymi: 

- idziemy pięć kroków w prawo, 

- idziemy dwa kroki w lewo, 

- idziemy cztery kroki do przodu, 

- idziemy jeden krok do tyłu, 

- głaszczmy się lewą ręką po głowie, 

- dotykamy prawa ręką lewego kolana itp. 

 

V. Zabawa posłuszne zwierzaki  

Dziecko wybiera sobie dowolną figurkę zwierzątka domowego lub dostępną maskotkę i 

wykonuje polecenia, ustawiając je w różnych miejscach, z zastosowaniem określeń położenia 

przedmiotu względem siebie np.  

 

- połóżcie zwierzątko przed sobą, 

- połóżcie zwierzątko za sobą, 

- połóżcie zwierzątko z boku, z prawej strony, 



- a teraz z boku z lewej strony, 

- podnieście zwierzątko do góry – gdzie się teraz znajduje  

 

VI. Wykonanie makiety wiejskiego podwórka.  

1. Zaproponowanie ulepienia dowolnie wybranego przez dziecka zwierzątka wiejskiego z 

plasteliny. Dziecko stara się pokazać i nazwać poszczególne części ciała, przelicza kończyny.  

 

2. Wspólne komponowanie makiety gospodarstwa. Dowolna technika plastyczną; np. 

wycinanie z kolorowych czasopism, bibuły  bądź samodzielne rysowanie na dużym kartonie, 

kartce papieru elementów, które można zobaczyć na wiejski podwórku np. (rośliny, staw), lub 

z wykałaczek płot.  

 

3. Ustawienie na zaprojektowanej makiecie wcześniej stworzonych zwierzątek.  

 

4. Porządkowanie miejsca pracy. 

 

Kochani na dziś to już wszystko. Mam nadzieje że świetnie się bawiliście i stworzyliście piękne 

makiety. Pozdrawiam (:  

 

 

 


