
Temat: Na podwórku 

 
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. Karta pracy, cz. 4, s. 9.  

Oglądanie obrazka, odszukiwanie na nim śladów zwierząt. Łączenie obrazków 

zwierząt z ich śladami. Czytanie z rodzicem (lub samodzielnie) nazw zwierząt. 

Naklejanie zdjęć zwierząt w odpowiednich miejscach. 

 

3. Rozwiązywanie zagadek 

Lubi głośno gdakać, kiedy zniesie jajko. 

Każdy wie, że jest stałą kurnika mieszkanką.        (kura) 

 

Zakręcony ogonek, śmieszny ryjek, 

„Chrum, chrum – głośno woła – kto jedzenie da?”                   (świnka) 

 

Na przykład łaciate, w oborze mieszkają 

Pasą się na łąkach 

zdrowe mleko dają.       (krowy) 

 

Nie pieje, nie gdacze 

tylko głośno kwacze. 

 Po stawie pływa 

Jak się nazywa?             (kaczka) 



Grzebień ma na głowie,    

swoim głośnym pianiem   

wszystkich wczesnym rankiem 

budzi na śniadanie.                    (kogut) 

 

4. Zabawa Co to za zwierzę? 

 

Określanie przez dzieci cech danego zwierzęcia, bez podawania jego nazwy. 

 

Np. To zwierzę ma białe pióra, długą szyję i woła: Gę, gę. (gęś)  

To zwierzę pilnuje podwórka i mieszka w budzie. (pies) 

 

5. Wykonanie pracy plastycznej. 

 Dla każdego dziecka: kartka, białe serwetki, klej, farby plakatowe, pędzel.  

• Przyklejanie na kartkach pogniecionych białych serwetek, wypełnianie nimi całej 

powierzchni kartki.  

• Malowanie farbami plakatowymi na tak przygotowanej fakturze zwierząt wybranych 

przez dzieci.  

• Malowanie tła farbą w jasnym kolorze.  

• Porządkowanie miejsc pracy. 

Wysłanie prac dzieci na naszą grupę. 

• Oglądanie powstałych prac: rozpoznawanie i nazywanie przedstawionych na nich 

zwierząt.  

 

6. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 

69.  – 5 latki. Rysowanie drogi kury do kurcząt. 

 

7. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 69.  – 6-latki. 

 

Czytanie zadań. Wpisywanie odpowiednich liczb. 

 

8. 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 

 



9. Co można zrobić z tych produktów?  

Rodzic podaje nazwę produktu otrzymanego od zwierząt, a dzieci mówią, do zrobienia 

czego można go wykorzystać. 

Np. jajka – ciasto,kanapki, sałatka…  

mleko – ser, budyń, jogurt…  

pióra – poduszka, pierzyna…  

wełna – szalik, sweter, czapka… 

 

 

 


