
Temat tygodnia: Zwierzęta wiejskie 

Temat dnia: Zwierzęta wiejskie 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko : 

- słucha i rozumie czytany tekst, 

- potrafi odpowiedzieć na zadane pytania, 

- rozpoznaje i nazywa zwierzęta wiejskie, 

- potrafi klasyfikować zwierzęta według schematu, 

- naśladuje głosy zwierząt stosując zwroty dźwiękonaśladowcze. 

 

Metody: 

- słowna, 

- poglądowa, 

- praktyczna. 

 

Przebieg zajęć: 

 

1. Czytanie tekstu „Dzień dobry zwierzątka”. Zwróć uwagę, jakie zwierzątka występują w tekście? 

 

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta smacznie spały. Kogut i kury w kurniku na 

grzędzie, krowa w oborze, koń w stajni, świnia w chlewiku, piesek w budzie a kotek nie 

wiadomo gdzie. Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika, rozejrzał się po podwórku, 

wskoczył na płot i głośno zapiał-kukuryku!! Głośne pianie koguta obudziło kury, które 

zawołały: ko, ko, ko!! Na śniadanie zjadły ziarenka prosa. Obudził się też piesek, zaszczekał: 

hau, hau, hau!!Potem biegał wkoło podwórka. Zmęczył się bardzo tym bieganiem. Wyszedł 

także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał: miau, miau!! Wypił mleczko z miseczki. W 

chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi i chrumkać: chrum, chrum. Krowa 

zaryczała: mu, mu i powiedziała, że też już nie śpi. A ty co mówisz wszystkim rano gdy się 

obudzisz? 

 

2. Ćwiczenia ortofoniczne z wykorzystaniem bajeczki. Czytamy treść bajeczki, a dzieci naśladują 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  gulaga: GU, GU, GU 

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. 

 

3. Zabawa co to za zwierzę? Dzieci słuchają odgłosu zwierząt wiejskich i rozpoznają je.  

https://m.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0&t=2s 

https://m.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0&t=2s


 

4. Czy wiesz skąd mamy poszczególne produkty? 

 

 



 

 

5. Zabawa w wyszukiwanie zwierząt wiejskich na obrazku (można również wydrukować obrazek i 

stworzyć z niego puzzle dla dzieci) 

 

 
 

6. Zabawa z rymami - dopowiedz i zrób.  

 Czytamy rymowanki, dzieci mogą spróbować dopowiadać słowa do rymu; dzieci wykonują czynność, o 

której 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. 


