
Czwartek 8.04.2021 

Temat dnia: Zwierzęta duże i małe. 

    Witajcie Przedszkolaki ☺ Rozpoczynamy kolejny dzień naszych spotkań.  

    Zapraszamy do wspólnych zabaw. 

 

• Na początek gimnastyka przy piosence „ Najpierw skłon” 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

 

• Rozwiązywanie zagadek :     

    - Chodzi po podwórku różowy grubasek. Lubi w brudnym błocie pochlapać się czasem. ( świnia)   

    - Czarne, białe i łaciate, spotkasz je na łące latem. Nikt przed nimi nie ucieka, dać  Ci mogą dużo  

       mleka.   (krowy)                                                 

     - Za kości rzucone dziękuje ogonem. (pies) 

     - Śpi na grzędzie, po podwórku grzebie pazurkami wszędzie.  (kura) 

     - Ma długie uszy, futerko puszyste, ze smakiem schrupie sałaty listek.  (królik)  
     - W każdej wsi jest taki budzik, co wszystkich, co dzień budzi.  (kogut) 

 

• Tak jak u ludzi, zwierzęta mają swoje rodzinki. Mamy opiekują się swoimi dziećmi, aż te staną się 

samodzielne. Obejrzyjcie teraz krótki film, posłuchajcie uważnie i zapamiętajcie jak nazywają się 

zwierzęta: mamy i ich dzieci. 

 

https://youtu.be/JGtV5J4C9PMs  

 

-Jakie zwierzęta wystąpiły w filmie? 

 

• Zwierzęta i ich dzieci. Rodzic mówi nazwę dorosłego zwierzęcia a dziecko dopowiada nazwę  małego. 

Opisywanie młodych zwierząt za pomocą określeń przymiotnikowych. np. prosię jest różowe, gładkie, 

niewinne, śmieszne.     

-koń .............../mały źrebaczek/ 

-krowa............/mały cielaczek/ 

-świnia............/mały prosiaczek/ 

-koza.............../małe koziołek/ 

-owca............../małe jagniątko/ 

-kura.............../małe kurczątko/ 

-kaczka.........../małe kaczątko/ 

-gęś................/małe gąsiątko/ 

-pies................/mały szczeniaczek/ 

-kot................../małe kociątko/ 

• Zabawa ruchowa „ Zwierzątka z wiejskiego podwórka’ - dziecko porusza się po pokoju w różnych 

kierunkach, rodzic wypowiada nazwę zwierzątka lub pokazuje obrazek - dziecko naśladuje sposób 

poruszania się oraz głos, jaki wydaje. 

 

• Nazwij członków rodzin zwierząt. Pomóż dzieciom odszukać swoje rodziny, łącząc ze sobą właściwe 

ilustracje.  
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Pomóż dzieciom znaleźć ich rodziców. 

 

• Na zakończenie proponujemy zabawę z kaczuszkami – rozbudzamy swoją wyobraźnię 

      https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44 

 

        Jeśli masz ochotę na dalszą wspólną zabawę, oto propozycja pracy plastycznej. 

Z pewnością macie w domu farbki i pędzle - dlatego naszą propozycją na pracę plastyczną będzie kurka 

odbita z rączki lub kaczuszka z odbitej stopy. Możesz ozdobić je według własnego pomysłu :) 
 

               
 

A dla wytrwałych materiały interaktywne: 

https://wordwall.net/pl/resource/1098681/zwierz%C4%99ta-wiejskie-zagadki 

https://wordwall.net/pl/resource/1111647/zwierz%C4%99ta 

 

Czekamy na Was jutro. Wasze Panie ☺  
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