
Wtorek, 06.04.2021 

Temat tygodnia: Wiosna tuż- tuż 
Temat dnia: Co się dzieje w zagrodzie? 
Cele ogólne: 

• rozwijanie logicznego myślenia;  

• rozwijanie słownika czynnego;  

• nazywanie zwierząt gospodarskich, 

• czytanie globalne wyrazów;  

• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;  

• klasyfikowanie według rodzaju zwierząt i liczby;  

• kształtowanie umiejętności przeliczania,  

• dokładania do 8;  

• rozwijanie małej motoryki;  

 

Przebieg dnia: 
1. Powitanka „Wszyscy są” 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

2. „To dom dla…” – zabawa dydaktyczna. Rodzic rozpoczyna zdanie.  

Zadaniem dzieci jest je dokończyć i wybrać wśród obrazków ten, który jest 

rozwiązaniem. Potrzebne będą obrazki przedstawiające krowę, kury, konia, 

świnię, dom jednorodzinny. 

Obora to dom dla… 

Stajnia to dom dla… 

Kurnik to dom dla… 

Chlew to dom dla… 

Rolnik mieszka w… 

3. „Wiemy wszystko o zwierzętach!” – zabawa dydaktyczna z  
wykorzystaniem wyciętych obrazków.  Rodzic  kładzie na podłodze obrazki 

zwierząt z ich nazwami do czytania globalnego i przygotowuje kartki z samymi 

napisami. Zadaniem dziecka jest dopasować napis do odpowiedniego obrazka. 

Następnie dziecko wspólnie z Rodzicem odczytują nazwy zwierząt. 

4. „Dobieranie zwierząt gospodarskich w pary – osobniki dorosłe i ich  
potomstwo” – zabawa dydaktyczna.  Rodzic przygotowuje obrazki dorosłych 

osobników zwierząt i osobne obrazki przedstawiające ich dzieci. Zadaniem 

dziecka jest dobrać właściwe obrazki do pary, nazwać osobniki dorosłe i ich 

potomstwo. 

5. „Liczymy zwierzęta w gospodarstwie” – zabawa matematyczna.  
Rodzic  przygotowuje sylwety lub liczmany. Dziecko manipuluje  nimi, 

dokłada, odkłada i rozwiązuje zadania. 

– W chlewie są 4 świnie i 4 prosięta. Ile zwierząt mieszka w chlewiku? 

– W stajni stoją 4 klacze i 4 konie. Ile koni stoi w stajni? 



– W kurniku na prawych grzędach jest 5 kur, a na lewych grzędach są 3 kury. Ile 

kur jest razem? 

– W zagrodzie są 2 świnie, 2 krowy i 3 konie. Ile zwierząt jest w zagrodzie? 

6. Praca z obrazkiem,  Karta Pracy cz.3 s.37 – przeliczanie elementów,  
rozwijanie  spostrzegawczości wzrokowej.  
Dziecko szuka na ilustracji podanych zwierząt i koloruje liczbę pól 

odpowiadającą liczbie odnalezionych zwierząt każdego rodzaju. 

7. „Zrób tyle, ile słyszysz” – zabawa ruchowa.  
Rodzic  ma do dyspozycji bębenek lub wyklaskuje rytm. Dziecko realizuje rytm 

podany przez Rodzica. Gdy muzyka cichnie, dziecko słucha, ile razy Rodzic 

uderzy w bębenek. Musi wykonać tyle samo razy podane ćwiczenie: skłon, 

przysiad, pajacyk, podskok itd. 

8. Praca w Zeszycie Grafomotorycznym s. 55 – ćwiczenia  
grafomotoryczne. Dziecko rysuje obrazek po śladzie i koloruje jaja. Następnie 

rysuje szlaczek po śladzie. 

9. „Zwierzęta do domów” – zabawa dydaktyczna.  
Rodzic gromadzi kilka  pudełek z przykrywkami. Na każdej przykrywce 

narysowane jest inne zwierzę gospodarskie. Rodzic  na każde pudełko przykleja 

kartonik z cyfrą od 1 do 8 lub pisze mazakiem. Zadaniem dziecka jest włożenie 

do każdego pudełka tyle obrazków zwierząt, ile wskazuje liczba na kartoniku. 

Rodzic  przygotowuje odpowiednią liczbę obrazków (co najmniej 10 sztuk 

każdego rodzaju). 

 

Zamieszczone materiały są propozycją do realizacji podstawy 

programowej. Proszę je wykonać stosownie do możliwości 

Państwa i dzieci. 
 


