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Temat: Moje domowe zwierzątko. 

 

1. Zabawa ruchowo-naśladowcza Ulubione zwierzątka. Dzieci wcielają się 
w role wybranych przez siebie zwierząt i naśladują charakterystyczne dla 

nich zachowania. 

 

2. Utrwalanie piosenki „Maluję wielki dom’( będziemy śpiewać w 

przedszkolu) https://www.youtube.com/watch?v=0CA9QKjj0W4 

 

1.Maluję wielki dom. Ściany ma, okna ma, dach czerwony.  

A przed domem koty dwa, a w ogródku: mama i ja!  

Ref.: Serduszka biją nam jak żywe: puk, puk, puk, puk.  

Mój dom po prostu jest prawdziwy, bezpiecznie jest tu.  

 

2.Nad domem słońce lśni, ptaki dwa lecą gdzieś nad chmurami.  

Tata z bratem w piłkę gra, a w ogródku: mama i ja!  

Ref.: Serduszka biją…  

 

3.Za oknem rośnie las, pośród drzew idzie jeż i sarenka.  

Babcia koszyk grzybów ma, a w ogródku: mama i ja!  

Ref.: Serduszka biją…  

 

3.Rozmowa na temat zwierząt hodowanych w domu.  

• Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zwierząt hodowanych w ich domach. 

Nazywanie zwierząt; określanie warunków, w jakich żyją; omawianie sposobu 

opiekowania się nimi.  

• Zabawa słowna -Dokończ wypowiedź.  
Rodzic rozpoczyna zdanie, a  dzieci je kończą.  
Pies (kot) jest…  

Pies (kot) potrafi…  

Pies (kot) pomaga… 

 Ptaki – mają ciało pokryte piórami, wykluwają się z jajek… 

 Ssaki – mają ciało pokryte włosami (sierścią), po urodzeniu żywią się mlekiem      

matki…  

Ryby – żyją w wodzie, ciało mają pokryte łuskami, mają płetwy ułatwiające 

pływanie…  

• Wskazywanie ssaków, ptaków i ryb wśród obrazków zwierząt hodowanych w 

domu. 

 • Wykonanie zwierzątka z papieru, techniką origami. 



Origami - jak zrobić kotka, pieska i rybkę 
https://www.youtube.com/watch?v=55lMf_rSQjU 

 

3. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach hodowanych w domu.  

Po rozwiązaniu zagadek dzieci  podają ich nazwy podzielone na sylaby 

lub na głoski. 

Świetnie w wodzie pływają, wiemy, że głosu nie mają. (ryby)  

Za pożywienie do miski włożone dziękuję, merdając ogonem. (pies) 

Jaki to ptak kolorowy naśladuje ludzką mowę? (papuga)  

To zwierzę bardzo dobrze widzi, jeszcze lepiej słyszy. Jest to żywa 

pułapka na myszy. (kot) 

4. Słuchanie wiersza Wandy Grodzieńskiej Chory kotek. 
Wyszedł kotek na deszczyk,  

Dostał kaszlu i dreszczy. 

 Boli głowa i oczy,  

Nogi w błocie przemoczył.  

Kładzie mama koteczka  

Do ciepłego łóżeczka.  

Bierze synka za rączkę:  

− Oj, masz, synku, gorączkę.  

Przyszedł tatuś wieczorem  

Z siwym panem doktorem.  

− Ratuj, panie doktorze,  

Bo synkowi wciąż gorzej!  

Doktor kotka opukał,  

Okularów poszukał  

I powiada: − Dam ziółka,  

Będzie zdrowy jak pszczółka.  

Dam i proszki na dreszcze,  

Niech przeleży dzień jeszcze, 

 Ale lepsze niż proszki 

 Są na deszczyk kaloszki. 

5. Rozmowa na temat wiersza.  

− Dlaczego kotek zachorował?  

− Co zalecił pan doktor?  

• Ponowna recytacja wiersza; klaskanie po usłyszeniu słów, w których 

występują głoski: sz, cz, ż (deszczyk, dreszczy, przemoczył, koteczka…). 

 • Powtarzanie za Rodzicem par słów z wiersza, które się rymują.  
Np. deszczyk – dreszczyk; 

 oczy – przemoczył;  

koteczka – łóżeczka;  

rączkę – gorączkę;  
wieczorem – doktorem;  



doktorze – gorzej;  

opukał – poszukał;  

ziółka – pszczółka;  

dreszcze – jeszcze; 

 proszki – kaloszki.  

• Naśladowanie miauczenia kota – wyrażanie różnych stanów emocjonalnych. 

Dzieci naśladują miauczenie: smutnego kota, złego kota, wesołego kota, 

wystraszonego kota. 

 • Ćwiczenia warg i języka – Jak kotki.  

− Kotki piją mleczko – dzieci naśladują picie mleka przez kotka – szybko, 

wolno. 

 − Kotki oblizują pyszczek – dzieci oblizują językiem górną wargę i dolną 
wargę. 
 − Kotek jest zły – dzieci prychają phyyy i rozciągają wargi na bok.  

 

KARTA PRACY część 2 

Strona 8 i strona 48  

Wykonują dzieci zgodnie z poleceniami. 

Opowiadanie o tym, jak Olek z tatą opiekują się rybkami. Omówienie, na 

podstawie ilustracji, jak powinno się opiekować psem; dorysowywanie innych 

przykładów opiekowania się psem. Kończenie rysowania rybek według wzoru. 

Rysowanie szlaczków po śladach, a potem samodzielnie. Rysowanie figur. 

 

 


