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 MAŁE I DUŻE ZWIERZĘTA

Wycieczka – słuchanie wierszyka  połączone z ćwiczeniami ortofonicznymi. Proszę przeczytać dziecku wierszyk kilka razy. Może się go
nauczyć na pamięć.

Wycieczka

Kiedy słonko jasno świeci,
na wycieczkę idą dzieci.
Idę ja, idziesz ty, kaczki, koty, kury, psy.
Kaczka: kwa, kwa, kwa      (dziecko naśladuje głosy kaczki)
Kotek: miau.                       (dziecko naśladuje  głos kotka)
Kura: ko, ko, ko                 (dziecko naśladuje glos kury)
A piesek: hau.                    (dziecko naśladuje głos psa) 

 „Rodzina zwierząt” –  zabawa dydaktyczna.  Proszę  pokazać dziecku obrazki  przedstawiające  zwierzęta  z  wiejskiego podwórka:
krowę, świnię, kurę, konia, cielaka, źrebaka, kurczaka, prosiaka. Dziecko ogląda obrazki z dorosłymi zwierzętami i ich dziećmi. Podaje
ich nazwy i łączą je w pary. Naśladuje poruszanie się zwierząt oraz głosy, które wydają.







Chodzi kurka – słuchanie wiersza I. Salach połączone z rozmową na temat jego treści. Proszę przeczytać dziecku wierszyk i 
porozmawiać o jego treści.

Chodzi kurka

Chodzi kurka po ogródku,
małe ziarnko trzyma w dzióbku.
A dla kogo? A dla dzieci,
co gromadka za nią leci.
Po ogródku chodzi kurka
i pazurkiem czyści piórka,
a za kurką kogut – tatko
pilnie strzeże swego stadka.

Rodzic pyta dziecko: Jakie zwierzątko chodziło po ogródku?; Dla kogo kura niosła ziarenko?; Kto latał za
kurką?; Kto pilnował stada? Proszę zwracać uwagę żeby dziecko w miarę możliwości odpowiadało całym zdaniem. 

 
„Koniki i przeszkody” – zabawa ruchowa skoczna
. Proszę rozłożyć w różnych miejscach przeszkody do przeskoczenia przez dziecko. Dziecko – konik biega wysoko unosząc kolana w 
rytm muzyki. Gdy napotyka przeszkodę przeskakują przez nią, wydając głos: iha, iha, i biegnąbiegnie dalej.
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