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DOMY ZWIERZĄT

Zagadki  dla  maluchów  –  rozwiązywanie  zagadek,  naśladowanie  odgadniętego  zwierzątka.  Proszę  przeczytać  dziecku
zagadki o zwierzątkach, po odgadnięciu niech dziecko spróbuje naśladować odgadnięte zwierzę np. odgłosy albo sposób
zachowania.

Choć ma skrzydła,
nie potrafi fruwać wcale.
Za to co dzień znosi jajko
i gdacze wspaniale. (kura)

Chodzi po podwórku
różowy grubasek.

Lubi w brudnym błocie
pochlapać się czasem. (świnia)

Choć jest duża i rogata,
nie musisz uciekać.

Kiedy dasz jej smacznej trawy,
ona da ci mleka. (krowa)

Chętnie po łące skacze i biega,
a jego synek to mały źrebak. (koń)

Czasem włazi gdzieś wysoko,
żeby mieć na wszystko oko.

Gdy chce zapłać mysz malutką,
to zakrada się cichutko. (kot) 

Co słychać na wsi? – słuchanie wiersza W. Chotomskiej ilustrowanego obrazkami zwierząt występujących w wierszu.

 
Proszę przeczytać dziecku wiersz, pokazać obrazki, porozmawiać na temat wiersza odgłosów i wyglądu zwierząt.

Następnie czytamy jeszcze raz wiersz razem z dzieckiem, dziecko naśladuje głosy zwierząt, których nazwy wypowiada
rodzic. 

Co słychać na wsi?
Wanda Chotomska

Co słychać? Zależy gdzie.
Na łące słychać: Klee! Klee!
Na stawie: Kwa! Kwa!
Na polu: Kraa!
Przed kurnikiem: Kukuryku!
Ko, ko, ko, ko, ko! – w kurniku.
Koło budy słychać: Hau!
A na progu: Miau!
A co słychać w domu,
nie powiem nikomu. 





 „Na wiejskim podwórku”  – zabawa dydaktyczna. Rozmowa na podstawie ilustracji  przedstawiających domy zwierząt:
kurnik, stajnię, budę. Próby podawania nazw domów zwierząt i dopasowywania mieszkających tam zwierząt.

Pokazujemy dziecku dom zwierzęcia,  dziecko mówi kto tam mieszka i  odwrotnie.  Proszę zwrócić  uwagę żeby
dziecko odpowiadało w miarę możliwości całym zdaniem, chociaż krótko.



„Domy zwierząt” – zabawa ruchowa. 

Rozkładamy kartki w trzech kolorach: czerwone, zielone, żółte.

Przy nich umieszczamy obrazki przedstawiające domy zwierząt: kurnik, stajnie, budę. Dziecko biega swobodnie

przy dźwiękach muzyki. Na hasło  Kury i koguty szuka swojego domu, dziecko biegnie do odpowiednio oznaczonej kartki.

Po kolei wymieniamy wszystkie zwierzęta. Zabawę powtarzamy kilka razy tak, aby dziecko zapamiętało wszystkie nazwy

domów zwierząt.


