
„RÓŻYCZKI” 

BLOK TAMETYCZNY: „NA WIEJSKIM ODWÓRKU” 

PIĄTEK – 15.05.2020 

TEMAT DNIA:  „Zwierzęta dorosłe i ich dzieci” 

Cele szczegółowe:  

Dziecko 

 Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych 

 Doskonali umiejętnośd samodzielnego spożywania posiłku 

 Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki zwierząt hodowlanych oraz ich 

potomstwo 

 Wykonuje pracą plastyczną posługując się klejem 

 Układa prosty obrazek z figur geometrycznych 

 Naśladuje odgłosy wybranych zwierząt wiejskich 

Witamy rodziców i dzieci z grupy „Różyczki”, niżej zamieszczamy propozycje 

zabaw na dziś. 

 „Zwierzaki do domu”- zabawa orientacyjno-porządkowa. Rodzic rozkłada na 

dywanie plastikowe obręcze, jeżeli posiada takie w domu. Można też zrobid 

koło ze sznurka lub chusty. Dziecko porusza się swobodnie po dywanie, na 

hasło rodzica – zwierzaki do domu! Biegnie i wskakuje do swojego domku – 

koła. 

 „Jakie to zwierzątko” – zabawa słowna. Rodzic przygotowuje do zabawy 

kilka pluszowych zwierzątek, prezentuje je kolejno. Dziecko szuka określeń 

jakimi  można je opisać, np. owieczkę (puszysta, miękka, biała). 

 Czynności samoobsługowe -  ćwiczenia w nabieraniu pokarmu na widelec, 

krojeniu nożem, celnego trafiania łyżką do ust.  

 Ćwiczenia poranne: zabawy i dwiczenia poranne zestaw XXII 

           (do codziennego wykonywania w tym tygodniu)  

1.  „Zwierzęta i ich młode”- zabawa klasyfikacyjna. Rodzic prezentuje zdjęcia 

dorosłych zwierząt hodowlanych, a obok rozkłada ilustracje pokazujące ich 

młode.  Zadaniem dziecka jest połączyd zdjęcia w odpowiednie pary. Rodzic 

informuje dziecko jak nazywamy młode zwierzątka (krowa – cielę, klacz – 

źrebię itd.). Załącznik nr. 1 

2. „Mięciutka owieczka” – zabawa plastyczna. Dziecko wykleja sylwetę owieczki 

kawałkami waty. 

            Można skorzystad z gotowego szablonu do wydruku. Załącznik nr. 2  

Inspirację możecie czerpad stąd: https://www.osesek.pl/node/2570/print 

https://www.osesek.pl/node/2570/print


 „Kotek psotek czyste rączki ma”- zabawa tematyczna. Rodzic przy użyciu 

pluszowego kotka  pokazuje jak prawidłowo należy myd rączki, rozwijad nawyk 

i potrzebę codziennego mycia się u dziecka. 

 „Zwierzęta z figur”- zabawa geometryczna. Dziecko układa z gotowych 

szablonów figur geometrycznych różne zwierzęta.  

 „Kurka i kogucik”- zabawa logopedyczna. Rodzic wydaje odgłos 

proponowanego zwierzątka, a dziecko próbuje je naśladować. 

- kogut (kukuryku) 

- kura (ko, ko, ko) 

- krówka (muu, muu, muu) 

- piesek (hauu, hauu) 

- koza (bee, bee, bee) 

 „Zwierzątka idą spać” – zabawa relaksacyjna. Przy nagraniu spokojnej  

            muzyki rodzic wymienia kolejno nazwy zwierząt hodowlanych np. (piesek,                  

.           kotek, krówka). Dziecko przybiera pozycję w jakiej      
 odpoczywa dane zwierzę. 

                                                                           

                                                                                                    Opracowała: 

Agnieszka Deresz 

Lucyna Śliżewska  

 

                                                                        

 

 

                                                                             

 

Prosimy o przesyłanie nam zdjęd,  krótkich filmików przedstawiających efekty pracy dzieci. Bardzo 

chętnie umieścimy je na stronie przedszkola.  

Dziękujemy, życzymy miłej zabawy. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr. 1 

 

  



               

 



 

 

 

 

 

 

     

 



Załącznik nr.2 

 


