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Dzień dobry Rodzice i Dzieci z grupy Gwiazdki. 

 

 Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji językowej i przyrodniczej. Celem zajęć jest, 

usprawnianie narządów mowy, poznanie odgłosów wydawanych przez zwierzęta wiejskie, 

usprawnianie narządów mowy, śpiewanie określonych sylab na znaną melodię, doskonalenie 

umiejętności tworzenia rymów do podanych wyrazów. 

Życzymy miłej zabawy! 

 

Część I 

1. „W zagrodzie Małgosi” – bajeczka ortofoniczna. 

Rodzic czyta treść bajeczki, a dziecko naśladuje odgłosy zwierząt. 

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi 

Każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: hau, hau, hau. 

Kotek miauczy: miau, miau, miau. 

Kura gdacze: kod, ko, da. 

Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa. 

Gąska gęga: gę, gę, gę. 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: be, be, be. 

Koza muczy: me, me, me. 

Indor gulga: gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: mu, mu, mu. 

Konik parska: prr, prr, prr. 

A pies warczy: wrr, wrr, wrr. 

I tak gra orkiestra ta, aż  Małgosia jeść im da. 

 

2. „Co to za zwierzę?” – zabawa słuchowo - naśladowcza. 

Dziecko słucha odgłosów zwierząt wiejskich. Rozpoznaje je, nazywa i naśladuje.  

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 

 

3. „Co nam dają zwierzęta?” – zabawa dydaktyczna.  



Dziecko losuje z koszyka poszczególne produkty takie jak: mleko, ser, jajka, wełna, szynka, piórko. 

Rozpoznaje je, nazywa i odpowiada na pytanie, od jakiego zwierzęcia pochodzi dany produkt. 

 

4. „Piosenka zwierząt” – zabawa naśladowcza. 

Rodzic podnosi sylwetę danego zwierzątka (ilustracje zwierząt w załączeniu) – kura, kaczka, owca, 

krowa, a dziecko naśladuje wydawane przez niego odgłosy. Następnie próbuje zaśpiewać znaną 

piosenkę w języku zwierząt na melodię Panie Janie. Po zaśpiewaniu jakiegoś fragmentu rodzic 

podnosi sylwetę innego zwierzątka, a dziecko zaczyna śpiewać w odpowiednim dla niego języku.  

 

5. „Dopowiedz i zrób” – zabawa z rymami. 

Rodzic mówi zdania, których zakończenia – słowa do rymu – dopowiada dziecko. Dziecko wykonuje 

czynność, o której jest mowa w zdaniu. 

Powiedz: prosię i podrap się po … nosie. 

Powiedz: koń i wyciągnij do mnie… dłoń. 

Powiedz: krowy i dotknij palcem … głowy. 

Powiedz: króliczki i nadmij … policzki.  

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem …brzuszka. 

Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa, …trzy. 

 

Część II 

Zabawa w teatrzyk cieni 

W ostatnim czasie poznaliście dużo zwierząt zarówno polnych, związanych ze Świętami 

Wielkanocnymi oraz zwierząt w wiejskiej zagrodzie. Ponieważ wiecie już o zwierzętach naprawdę 

dużo, chciałam Was razem z rodzicami zachęcić do zabawy w teatrzyk cieni. 

Możecie go zrobić za pomocą własnych rąk do czego zachęcam lub też na zasadzie wycinanych 

postaci odbitych na ścianie.  

Propozycje zwierząt z wykorzystaniem własnych rąk załączam poniżej, zachęcam dzieci i rodziców 

do tworzenia własnych postaci i do ich odgadywania. Oczywiście teatrzyk cieni nie musi dotyczyć 

tylko zwierząt, jest  to tylko punkt wyjścia. Bawcie się dobrze       

Powodzenia! 

Ewa Mazurek, Magdalena Nowicka 



 

 



 





 

 



 

 


