
 

W GOSPODARSTWIE WIEJSKIM 

 

TEMAT DNIA: W GOSPODARSTWIE 

Zanim zabawę rozpoczniemy dokładnie się umyjemy. 

Kaczuszki o tym pamiętają o higienę zawsze dbają. 

 

 

Nie znajdziesz lepszego 
lekarstwa na zdrowie 

niż woda i mydło: 
 - każdy ci to powie! 

 

 



„Zwierzęta” – zabawa ruchowo – naśladowcza 

Rodzic pokazuje dziecku poniższe ilustracje tj. kot, pies, koń, krowa, owca, kura, kaczka, 
koza. Dziecko nazywa wskazane zwierzę, naśladuje sposób poruszania się i wydaje 
odpowiednie dźwięki.  
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„W kurniku” – słuchanie wiersza Anny Bayer, ćwiczenie ortofoniczne. 

 

Już od rana gwar, gdakanie, 

ryki, piania, gulgotanie. 

O co dzisiaj tyle krzyku? 

Sprawdź, kto mieszka w tym kurniku. 

 

 

W tym kurniku mieszka kura. 

Kura zawsze nosi pióra, 

grzebie nóżką, jajka znosi, 

ko, ko gdacze kiedy prosi. 

 

 

 

Tutaj również mieszka kaczka, 

nosi piórka zamiast fraczka, 

bose nóżki krzywo stawia, 

kwa, kwa, kwacze gdy rozmawia. 

 

 

 

Pośród ptactwa indyk mieszka 

gul, gulgocze ten koleżka. 

Sznur korali ma pod brodą, 

są czerwone zgodnie z modą. 

 

 

 

Dziecko wymienia nazwy zwierząt występujących w wierszu, naśladuje odgłosy 

wydawane przez zwierzęta. 

 

 



„Zgadnij co powiedziałam” –

obrazków zwierząt 

Rodzic mówi sylabami nazwy zwierząt. Z

i odnalezienie obrazka z danym zwierzęciem. 

dzieli wyraz na sylaby.  

 

„Kotek” – zabawa ruchowo 

Rodzic czyta tekst, dziecko wykonuje

Kotek (dziecko) leży zwinięte w kłębek 

powoli budzi się, przeciąga, robi koci grzbiet.

Kotek wyrusza na spacer – dziecko porusza

Kotek zgłodniał, pije mleczko z miseczki,

 najedzony bawi się wesoło.  

Zmęczony zabawą kotek myje łapki i kładzie

 

 

Źródło: Przewodnik metodyczny - wyd. 

– zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem powyższych

 

 

mówi sylabami nazwy zwierząt. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie

odnalezienie obrazka z danym zwierzęciem. Po wskazaniu obrazka dziecko samodzielnie 

ruchowo – naśladowcza  

 

wykonuje wskazane czynności.  

zwinięte w kłębek – kotek śpi, 

powoli budzi się, przeciąga, robi koci grzbiet. 

ziecko porusza się na czworakach.  

mleczko z miseczki, 

Zmęczony zabawą kotek myje łapki i kładzie się spać. 
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wyd. Podręcznikarnia „Cztery pory roku”, ilustracje – Internet. 

powyższych 
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