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1) „Na wsi” – oglądanie dostępnych w domu książek ze zwierzętami, ilustracji zamieszczonych
w Internecie itp. Nazywanie zwierząt i swobodne rozmowy na ich temat.
➢ Pooglądaj z rodzicem książki, albumy lub ilustracje w Internecie. Odszukaj zwierzęta, które
mieszkają na wsi.
„Konik” – poranna zabawa ruchowa. Rozwijanie sprawności ruchowej.
➢ Twoim zadaniem będzie poruszać się jak konik. Zrób ogonek z dłoni za plecami i biegaj
po pokoju noga za nogą (jedna noga goni drugą nogę). Rodzic będzie wystukiwać ci rytm
uderzając ręką w stół.
➢ Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!

2) „Jakie zwierzęta mieszkają na wsi?” – rozwiązywanie zagadek J. Myślińskiej i I. Mojsak.
Zapoznanie z nazwami i cechami wybranych zwierząt hodowanych na wsi. Wdrażanie
do rozumienia, że zwierzęta mają pewne potrzeby i człowiek musi pomagać im je zaspokajać,
opiekować się zwierzętami.
UWAGA: Obrazki wykorzystywane podczas tej zabawy będą potrzebne w ciągu całego tygodnia,
dlatego proszę je zachować. Przed przystąpieniem do zabaw należy poprzecinać je
wzdłuż linii.
➢ Posłuchaj uważnie zagadek czytanych przez rodzica. Spróbuj odgadnąć, o jakim zwierzęciu mowa. Wskaż to zwierzę na ilustracji. Porozmawiaj z rodzicami o tym zwierzęciu.
Jestem różowa, tłusta i kwiczę,
kiedy w chlewiku zapasy ćwiczę.

(świnia)

Ma skrzydełka dwa,
mówi: kwa, kwa, kwa.

(kaczka)

Spotkasz go w stajni albo zagrodzie,
a jego ogon zawsze jest w modzie.

(koń)

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

(krowa)

Za każde jajko, małe i duże,
podziękuj, proszę, gdaczącej…

(kurze)

Jestem biała, jak wąż syczę,
tyle razy, że nie zliczę.
Lubię chodzić też gęsiego.
Czy wiesz kim jestem, kolego?

(gęś)

Ptak jest ze mnie kolorowy
i gulgotać wciąż gotowy.

(indyk)

Mam na sobie same loczki,
futro białe jak obłoczki,
a gdy czegoś mi się nie chce
mówię tylko: me, me, me.

(owca)

➢ Powiedz, jakie zwierzęta są na pozostałych obrazkach.

3) „Owca” – praca plastyczna z wykorzystaniem dowolnych materiałów. Kształtowanie umiejętności
samodzielnego wykonywania prac plastycznych; rozwijanie motoryki małej; wdrażanie
do kończenia rozpoczętej pracy.
➢ Powiedz, jakie zwierzę widzisz na obrazku.
➢ Pokoloruj mordkę, uszy i nogi owcy na różowo lub kremowo. Wełnę owcy zrób według własnego pomysłu (np.: przyklej watę, wydzierankę z białego papieru, kulki z białej bibuły, włóczkę).

4) Zabawy dowolne.
➢ Pobaw się w zabawę, którą najbardziej lubisz.

Źródła obrazków:
• obrazki zwierząt do zagadek
(świnia, indyk, koń, kaczka, gęś, pies, kot, koza, kogut)
− https://pl.freepik.com/
(kura, krowa, osioł, kurczę)
− https://fr.freepik.com/
− https://pl.depositphotos.com/(owca)
• obrazek do wykonania pracy plastycznej – owca
− https://podrecznikarnia.pl/ Zabawy z porami roku. Karty pracy malucha. Wiosna, s.8.
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