
Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują ma na celu: rozwijanie u dzieci spostrzegawczości, zapoznanie 

dzieci z przysłowiami o zwierzętach, doskonalenie słuchu i sprawności manualnej. 

 

Przywitamy się piosenką pt.  ♫ ♫ ♫  "Na podwórku koło bramy" ♫ ♫ ♫  

https://www.youtube.com/watch?v=NPMi9mQqacM&ab_channel=zielony11smok 

 

Na początek dzieci zapoznają się z przysłowiami, których bohaterami są zwierzęta                      

i będą naśladować ruchem dane przysłowia. 

Później obejrzą obrazek  na którym ukryte jest zwierze żyjące na wsi i będą musiały je 

odnaleźć.  

Po czym podejmą próbę dopowiedzi na zadane przez rodzica pytania.  

Na koniec dzieci będą wykonywały polecenia z książki oraz będą się bawić przy 

piosence, pt. Na podwórku koło bramy”. 

 

Następnie wykonają pracę plastyczną „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”                                  

i ją zaprezentują.  

Zapraszam do wspólnej zabawy! :)        

 Część I   
Kochane dzieci, na początek zapraszamy Was do poznania przysłów których 

bohaterami są zwierzęta. 

1. Zapomniał wół, jak cielęciem był. 

2. Koń ma cztery nogi, a też się potknie. 

3. Nie kupuj kota w worku. 

4. Pasuje jak wół do karety. 

5. Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała. 

Wytłumaczenie co oznaczają dane przysłowia i pokazanie ruchem jednego z nich.                    

 

Razem z rodzicami wysłuchajcie nagrania z odgłosami zwierząt żyjących na wsi, 

spróbujcie odgadnąć jakie to zwierzęta. 

„Zwierzęta na wsi” 

https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30&ab_channel=KidsolandiaTV 



 

Następnie spróbujcie odpowiedzieć na zamieszone poniżej pytania.  

1. Jakie zwierzęta żyjące na podwórku wiejskim  poznałeś/łaś? 

2. Które ze zwierząt potrafisz naśladować? 

3. Jakie przysłowie o zwierzętach zapamiętałeś/łaś? 

4. Co znaczy wybrane przez ciebie przysłowie? 

 

Część II  

W drugiej części naszej zabawy dzi eci będą szukały ukrytych zwierząt na obrazku. 

Następnie będą łączyć zwierze z jego śladami i odczytają nazwy zwierząt. Na koniec 

nakleją naklejki ze zwierzętami w odpowiednich miejscach. 

(Książka fioletowa cz. 4 str. 9.) lin do str. z książką podała p. Paulina lub można ją odebrać            

w przedszkolu). 

Zabawa „Głosy zwierząt” do zabawy potrzebne będą wydrukowane i wycięte poniżej 

zamieszczone obrazki. Zabawa polega na tym, że przy dźwiękach piosenki                             

„Na podwórku koło bramy” dzieci swobodnie chodzą bądź tańczą a kiedy muzyka 

milknie rodzic pokazuje wybrany obrazek, a wówczas dziecko odgaduje co to za zwierze                        

i naśladuje jego ruchy i głos. Zabawę można powtarzać do wyczerpania obrazków. 
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Część III   
Na koniec wykonają pracę plastyczną „ Zwierzęta z wiejskiego podwórka” , praca 

będzie wykonana techniką malowania na porowatym podłożu. 

Do jej wykonania będzie potrzebne: kartka z bloku lub ksero, białe serwetki papierowe, 

nożyczki, klej, pędzel i farby plakatowe.  

1. Przyklejenie do powierzchni kartki pogniecionych serwetek, tak by zakryły całą 

kartkę. 

2. Wybór ulubionego- poznanego zwierzaka żyjącego na wsi.  

3. Namalowanie go na przygotowanej kartce wyklejonej serwetkami. 

Dziecko omawia swoją pracę, nazywa zwierzę które namalowało, tłumaczy dlaczego 

takich a nie innych kolorów użyło, wymienia głoski występujące w nazwie 

namalowanego zwierzaka oraz dzieli wypowiedzianą nazwę na sylaby.  

Miłej zabawy :) 

                                                                                                            Powodzenia !!! 

                                              Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 


