
Temat  tygodnia: „ZWIERZĘTA”.  

25. V. 2020 rok (poniedziałek) „Mój przyjaciel – pies i kot”. 

            

„Gdzie jest kotek?” – zabawa dydaktyczna. 

Rodzic chowa maskotkę kota w pokoju tak, aby widoczny był jej fragment. Dziecko zasłania 

oczy opaską i szuka kotka. Rodzic mówi do dziecka: Zimno, zimno… - kiedy dziecko oddala się 

od ukrytej zabawki i: Ciepło, ciepło… - kiedy się do niej zbliża. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

Potem następuje zmiana ról – rodzic szuka, dziecko podpowiada.  

 

„Szczeniątka” – słuchanie wiersza E. Szelburg – Zarembiny. Nauka wiersza na pamięć. 

Bez liku 

Jest szczeniątek w koszyku. 

Jedno – podobne do matki. 

Drugie – w białe łatki. 

Trzecie – czarne jak wronka. 

Czwarte – bez ogonka. 

Podpalanych dwoje. 

A ostatnie, to najmniejsze,  

ono…. będzie moje! 

Rozmowa dotycząca treści wiersza. Dziecko odpowiada na pytania rodzica: Gdzie leżały 

szczeniątka? Jak wyglądało pierwsze szczeniątko? Jak wyglądało (drugie, trzecie, czwarte)? 

Jak wyglądały kolejne dwa pieski? Co znaczy słowo „podpalane”? Jakie było najmniejsze? Ile 

było wszystkich szczeniątek? Po przeprowadzeniu rozmowy na temat wiersza, dziecko może 

narysować pieski (każde osobno lub wyciąć), które będą wyglądały tak, jak szczeniaki z 

wiersza. Następnie dziecko będzie miało za zadanie uporządkować kolejno psy, ustawiając je 

w szeregu zgodnie z treścią wiersza. Następnie rodzic recytuje wiersz frazami. Dziecko 

powtarza: cicho, średnio głośno, głośno, dopowiada końcówkę wersu. 

 

„Piesek niesie kość” – zabawa ruchowa na czworakach. 



Dziecko ma np. większy klocek i staje w pozycji na czworakach. Na hasło: Piesek niesie kość! 

dziecko wkłada sobie klocek pod brodę i dociska do szyi. W tej pozycji stara się przenieść 

klocek na inne miejsce w drugi koniec pokoju. 

 

„Koty i kotki” – praca z obrazkami przedstawiającymi różne koty. 

Dziecko nazywa zwierzęta na obrazkach: kot domowy, kot syjamski, pers, lew, tygrys, ryś. 

Określa, co te zwierzęta mają ze sobą wspólnego. Dzieli koty na domowe i dzikie. Omawia 

różnice w wyglądzie kotów domowych i dzikich. Udziela odpowiedzi na pytanie: Którego z 

dzikich kotów nazywamy królem zwierząt? 

             

                            kot domowy                                                                 kot syjamski  

 

           

                                  pers                                                                              lew 

 

        

                               tygrys                                                                               ryś 



„Tropimy głoskę z” – zabawy słuchowe z wykorzystaniem kart pracy. 

Dziecko wyszukuje w pokoju lub wymyśla przedmioty/zwierzęta/owoce/warzywa, których 

nazwy  zaczynają się głoską z. Dzieli te wyrazy na sylaby, układa z nimi zdania, dzieli proste 

wyrazy na głoski. Następnie wykonuje zadanie  na kartach pracy 4 str 13 oraz następna – 

opowiada o obrazkach przedstawiających zebrę – zwierzę oraz zebrę – przejście dla pieszych. 

Umieszcza nalepki z napisami w odpowiednich miejscach. Koloruje ramki wokół obrazków, w 

których nazwach słychać głoskę z na początku lub w środku. Rysuje kształt w tunelu oraz 

samodzielnie. 

 

„Smycz dla pieska” – ćwiczenia graficzne, porównywanie długości. 

Dziecko otrzymuje 5 pasków papieru (smycze) o szerokości  ok. 3 cm i  długości ok.: 15 cm, 2 

szt po 20 cm, 22 cm i  26 cm. Zadaniem dziecka jest ozdobić  „smycze” według własnego 

pomysłu. Po skończonej pracy dziecko siada na dywanie . Kładzie wszystkie smycze przed 

sobą i porównuje ich długość. Określa, która „smycz” jest najdłuższa, która najkrótsza oraz 

czy są „smycze” takiej samej długości. Następnie dziecko dokonuje pomiarów , korzystając  

np. z miarki krawieckiej, stolarskiej, taśmy mierniczej, linijki szkolnej. 

 

 

 


