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            Witam kochane dzieci i drodzy rodzice! 
 

          Przed wami kolejny dzień z tematem - W Gospodarstwie. 

 

                                    Propozycje na dziś. 

 
                                                                                                                       

               Temat kompleksowy – W GOSPODARSTWIE 
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                     Temat dnia –  ZWIERZĘTA    

 
 

„Myszka” – zabawa z tekstem Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak 

(masażyk relaksacyjny dla rodzica i dziecka).                                                                                                                                
• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania ruchów do wiersza 

 

Mała myszka mamy szuka - szybkie przebieranie dwoma palcami jednej ręki po 

plecach/ brzuszku)                                                                                                                                                                           

I do każdej norki puka: - pukanie w plecy,                                                                                                                                       

Czy mamusia tu się skryła, - łaskotanie dziecka w wybranym miejscu na plecach 

lub brzuszku,                                                                                                                          

Kiedy kotka zobaczyła? - dmuchanie w szyjkę 

 
 



„Zwierzęta mieszkające na wsi” – rozwiązywanie zagadek     
                                                                                                                                                       

• Utrwalenie wiadomości na temat zwierząt żyjących na wsi,                                                                                                

• Rozwijanie procesów myślowych, zdolności do analizy i syntezy, porównywania i 

dokonywania uogólnień. 

 

Rodzic  czyta zagadkę, dzieci mają za zadanie odnaleźć obrazek i nazwać 

zwierzątko     POWODZENIA  ! 

 

Jestem różowa, tłusta i kwiczę, kiedy w chlewiku zapasy ćwiczę.     (świnia) 

 

Ma skrzydełka dwa, mówi: kwa, kwa, kwa. (kaczuszka) 

 

Mogę, gdy zechcę, dać dla człowieka nawet wiaderko pysznego mleka. (krowa) 

 

Za każde jajko, małe i duże, podziękuj, proszę, gdaczącej… (kurze) 

Mam na sobie same loczki, futro białe jak obłoczki, a gdy czegoś mi się chce 

mówię tylko : me, me, me. (owca) 

 

Miał , miał mówię wam …(kot) 

Kukuryku , kukuryku jestem ważny w tym kurniku ! (kogut) 

Na swego pana cierpliwie czeka pod domem szczeka (pies) 
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„Zwierzęta i ich domy”- zabawa dydaktyczna.                                                                                                                          
• Utrwalenie nazw zwierząt i pomieszczeń, w których przebywają                                                                                            

, • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.                                                                                                                

 

CZAS NA FILM ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QAQCYkmTTsA&ab_channel=AgnieszkaBrze

zicka 

   Domy zwierząt to- buda, stajnia, klatka, obora, kurnik, chlewik  ZAPAMIĘTAJ! 

 

Nazwij  zwierzęta i ich domy  
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    A  może czas na spacer   !                                                                                                                                      
Spacer - Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.                                                                                        

• Rozwijanie wrażliwości na piękno wiosennej przyrody oraz wdrażanie do jej 

ochrony. 

 



„Konik na biegunach” – zabawa ruchowa 
 

Dziecko kładzie się na brzuchu, łapie się za stopy i tworzy „kołyskę”.                              

Porusza się w przód i w tył -  kołysanie     
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„Gdzie jest zwierzątko ?” – zabawa dydaktyczna.                                                                                                                  
• Utrwalenie położenia przedmiotu w przestrzeni: na, pod, za, obok.   

 

Mamo , tato pobaw się ze mną ! 
 

        dziecko zamyka oczy, w tym czasie zostaje schowana zabawka – maskotka 

– zwierzątko przez rodzica.                                                                                                                                                        

Zadaniem dziecka jest odnalezienie jej i z pomocą rodzica określenie położenia z 

zastosowaniem słów na , pod , obok 
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