
ŚRODA 15 KWIETNIA 2020 

Temat: Zwierzęta na wsi. 

 
Dzień dobry. Dziś odwiedzimy razem wiejskie podwórko. Poćwiczymy język, by pięknie 

mówić oraz popracujemy w kartach pracy.  

 

1. Oglądanie książek tematycznie związanych ze zwierzętami żyjącymi na wsi. 

Jeżeli ktoś ma w domu książki o zwierzętach mieszkających na wsi, zachęcam, by obejrzeć ją 

razem z dzieckiem, poczytać ciekawostki zawarte w nich. 

 

2. Quiz wiedzy Zwierzęta na wiejskim podwórku.  

Wskazujemy dziecku obrazek zwierzęcia, dziecko podaje jego nazwę i odpowiada na pytanie: 

Czy to zwierzę żyje na wiejskim podwórku?  

 

  

  



  

  
Jakie znasz jeszcze inne zwierzęta mieszkające na wiejskim podwórku? 

 

3. Prezentacja multimedialna pt. Nauka pływania. 

Zachęcam do obejrzenia prezentacji pt. Nauka pływania. 

 

4. Nazywanie umiejętności osiągniętych przez dzieci. 
Przypominamy dziecku, że nikt nie umie wszystkiego, ale każdy z nas potrafi robić coś 

bardzo dobrze. Prosimy, by dziecko powiedziało, co dobrze potrafi robić. 

 

5. Praca z kartą pracy. 

3-latki 

karta pracy cz. 2, s. 12 

4-latki 

karta pracy cz. 2, s. 32 

Dziecko: 

- nazywa zwierzęta na podstawie ogonów; 

- koloruje rysunki zwierząt; 

- naśladuje ich odgłosy; 

- nazywa zwierzęta przedstawione na zdję-

ciu. 

Dziecko: 

- nazywa zwierzęta na podstawie ogonów; 

- koloruje rysunki zwierząt; 

- naśladuje ich odgłosy; 

- rysuje świnki według wzoru. 

 

6. Ćwiczenia językowe O jakim zwierzęciu myślę? 

Pokazujemy dziecku obrazki zwierząt i opisujemy szczegółowo wygląd jednego z nich. 

Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, o jakim zwierzęciu mówimy. Następnie dziecko opisuje 

wygląd zwierzęcia, a my odgadujemy, co to za zwierzę. 



 

 

 

 



 
 

7. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy – język, wargi i żuchwę. 

Zachęcam do poćwiczenia z dziećmi. Demonstrujemy prawidłowe wykonanie ćwiczeń, 

powtarzając je kilkakrotnie. 

 

- Jedziemy na wieś – dziecko wibruje wargami – naśladuje samochód jadący na wieś. 

- Konik – dziecko naśladuje kląskanie konika. 

- Krowa – dziecko naśladuje ruchy żucia, poruszając dynamicznie żuchwą. 

- Kot oblizuje się po wypiciu mleka – dziecko przesuwa językiem po górnej i po dolnej 

wardze, przy szeroko otwartej jamie ustnej. 

- Pies gonił kota i bardzo się zmęczył – dziecko wysuwa język na brodę i dyszy. 

- Świnka – dziecko wysuwa wargi mocno do przodu, naśladuje ryjek świnki. 

- Myszka bawi się w chowanego – dziecko wypycha policzki czubkiem języka od wewnętrz-

nej strony: raz z jednej, raz z drugiej strony; 

- Miotła – dziecko naśladuje gospodarza zamiatającego podwórko, przesuwając język od jed-

nego do drugiego kącika ust, przy szeroko otwartych wargach. 

 

 

Bardzo dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 
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