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Temat dnia: Rodzice ich dzieci 

Cele:  

 Utrwalenie nazw zwierząt hodowlanych 

 Rozwijanie funkcji językowych 

 Wyrabianie pozytywnego stosunku do zwierząt 

 Utrwalenie litery Ł, ł 

 Rozpoznawanie głosów zwierząt domowych 

 

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DLA DZIECKA 

 

Zadanie 1 
Posłuchaj piosenki o zwierzętach z wiejskiego podwórka pt. „Dziadek fajną farmę 

miał”. pobierz TUTAJ: https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

 

- Powiedz rodzicom, jakie zwierzęta żyją w gospodarstwie (na farmie), 

 

Zadanie 2 

Obejrzyj film edukacyjny o zwierzętach wiejskich i ich dzieciach pt. „Szukam mamy”  

pobierz TUTAJ : https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c 

- Powiedz rodzicom, jak nazywają się dorosłe zwierzęta i ich dzieci. 

 
Rodzicu, włącz najpierw piosenkę i zapytaj o zwierzęta, które hodował  dziadek na 
farmie. Potem włącz film, po obejrzeniu poproś dziecko, aby wymieniło nazwy zwierząt 

i ich dzieci. 

 

Zadanie 3 

Obejrzyj obrazki zwierząt, powiedz jak się nazywają.  Połącz obrazki dorosłych  

zwierząt i młodych. 
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Zadanie 4 

Ułóż 3 zdania z wybranymi zwierzętami.  

Zadanie 5 



Czas na relaks. Wspólnie z rodzicem pobaw się w masażyki. Najpierw rodzic 

masuje dziecko, a następnie dziecko wykonuje masaż rodzicowi. 

 

MASAŻYK Z WIERSZEM "KONIK"   B. Kołodziejski 

Biega źrebaczek po łące, (opukujemy plecy dziecka opuszkami palców) 

wącha kwiatki pachnące. 

Tu rosną stokrotki, maki, (poszczypujemy w różnych miejscach) 

a tu kolorowe bratki.  

Podchodzi klacz, jego mama, (kroczymy po plecach palcami) 

nosem go lekko dotyka (lekko naciskamy jednym palcem) 

Konik do mamy się śmieje (rysujemy uśmiech) 

i dalej po łące bryka (skoki nadgarstkami i palcami) 

Potem wieczorem w stajence, 

do mamy tuli się blisko (przytulamy się do dziecka) 

Układa się do snu na sianie, 

i chrapie jak wielkie konisko (naśladujemy chrapanie). 

 

Zadanie 6 

Próba pisania litery po śladzie. Do tego zadania potrzebny będzie ołówek  

i gumka.  

       



Zadanie 7 

Przeczytaj zdania samodzielnie lub z pomocą rodzica. 

                            

Zadanie 8 

A teraz NAGRODA za piękną pracę. Ułóż puzzle online „Na farmie”    

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/122403-farma-na-wsi 

 

                                                                                          Miłej zabawy 

                                                                                     Wiesława Bączyk i Wioletta Lipa 
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