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„Zwierzęta małe i duże” 

 

Dzień dobry kochani! 

Tak jak dla Was całym światem jest mama i tata, tak zwierzątka na wsi również mają swoich 

rodziców. Przypomnimy sobie dzisiaj jak nazywają się mamy i ich dzieci. 

 

1. Na początek zaśpiewajmy razem z Dziadkiem, który fajną farmę miał 

i  poruszajmy się jak zwierzątka w piosence 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

2. A teraz pora zakręcić Waszym ulubionym Kołem Fortuny!  

Dziś będą ćwiczyły Wasze buzie i języczki 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1027253/logopedia/logopedyczne 

 

3. Kto mieszka na podwórku koło bramy?  

 

Posłuchajcie wierszyka  Hanny Łochockiej „Na podwórku koło bramy”. Tekst wiersza 

oraz nagranie audio przesyłam w załączniku. 

 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

 

- Ile mam było na podwórku?  

- O co się pokłóciły? 

- Czy pamiętacie jak się nazywały mamy? 

- Wymieńcie nazwy ich dzieci? 

- Co zrobiły dzieci?  

- Co się zdarzyło na łące? 

 

4.  Czyja to mama? (Karta pracy nr 1) 

 

W załączniku znajdziecie Kartę Pracy nr 1. Połączcie każde zwierzę z jego mamą. 

Pokolorujcie zwierzątka. 

Następnie przypatrzcie się uważnie zwierzątkom i dokończcie obrazki tak, aby 

zwierzęta po lewej i prawej stronie wyglądały tak samo. 

 

5. A teraz bardzo uprzejmi będziemy i zwierzątkom rodziców odnaleźć pomożemy! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ
https://wordwall.net/pl/resource/1027253/logopedia/logopedyczne


W załączniku znajdziecie plik „Rodziny zwierząt – ilustracje i podpisy”. Jeśli macie 

taką możliwość wydrukujcie ilustracje, wytnijcie obrazki i podpisy. A następnie 

spróbujcie odszukać każdą rodzinę zwierząt. Na koniec samodzielnie lub z pomocą 

rodziców dobierzcie pasujące do nich podpisy.  

Jeśli nie macie możliwości wydruku, nazywajcie zwierzątka, patrząc na ekran 

komputera. 

 

6. „Świnka, krowa, owca” – poskaczmy razem! 

 

Wiem, że znacie tą zabawę z zajęć tanecznych w wersji owocowej (banan, jabłko, 

gruszka). Dzisiaj wykorzystamy nazwy zwierzątek.  

 

Na podłodze rozciągnijcie w linii prostej skakankę lub długi sznurek. Ustalcie jakie 

zwierzę oznacza lewą stronę skakanki, prawą oraz środek. Mama lub tata wymieniają 

nazwy zwierząt (świnka, krowa lub owca), a Wy musicie za pomocą jednego skoku 

jak najszybciej znaleźć się po właściwej stronie skakanki Aby utrudnić zabawę 

wymieniamy zwierzątka coraz szybciej 

 

7. To jest taka fajna gra – mama i dziecko to razem para! 

 

Klikając w poniższego linka, będziecie mogli pobawić się w interaktywną grę. 

Waszym zadaniem będzie odnaleźć wszystkie pary zwierząt – mamy oraz ich dzieci.  

 

https://learningapps.org/view3390883?fbclid=IwAR0lEPcWbgo-

Fn8ASr7mZz9iO0HlPMOYrb3R84pLana-VKEiPMpTOlnRcoo 

 

8. To jest taniec! Taniec połamaniec! Kto tak potrafi? 

 

Wiem, że lubicie tańczyć i wygłupiać się przy muzyce, więc pora na wesoły taniec – 

Taniec Połamaniec! Sprawdzimy czy potraficie śmiało wyginać swoje ciało 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo 

 

9. Puzzle, klocki, układanki, a ja wolę – rymowanki 

 

Mama lub tata zaczną czytać zdanie, a Wy spróbujcie je dokończyć tak, aby się 

rymowało 

 

Wlazł kotek na ………….(płotek). 

Przyszła koza do …….…..(woza). 

Polną dróżką gąski trzy, gęsiego sobie……………(szły). 

Kaczki po podwórku dreptały i wesoło…………..(kwakały). 

Kogut stoi na kurniku, głośno pieje……………….(ku-ku-ryku). 

Piesek pełną miskę miał, szczekał sobie……………(hau, hau, hau). 

https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo


Prosiak trącił ryjkiem drzwi, świnka na to…………(kwi, kwi, kwi). 

 

10. Dla chętnych przesyłam również dodatkowe Karty Pracy: 

 

Karta Pracy nr 2  

Połączcie w pary kurczątka z ich mamami. Otoczcie pętlą kury, które nie mają 

pisklątek. W jakim kolorze jest kura, która nie ma pisklątek? Znajdźcie dwie takie 

same kury. 

 

Karta Pracy 3 

Zaprowadźcie kury po śladach do swoich kurczątek. 

 

Pisklę – ćwiczenie grafomotoryczne. 

Narysujcie po śladzie pisklę oraz jego nazwę. Wokół pisklątka poprawcie ołówkiem 

tylko te litery, które znajdują się w jego nazwie. 

 

11. Łaciata Krówka – praca plastyczna. 

 

W załączniku przesyłam kilka propozycji wykonania Łaciatej Krówki. 

 

1. Krówka z kółek – możecie odrysować okrągły przedmiot, np. dno szklanki lub 

kubka. Następnie wytnijcie kółka, zegnijcie wszystkie na pół, oprócz jednego (to 

będzie głowa. Przyklejcie na kartce i dorysujcie brakujące elementy. 

 

2. Krówka z odciśniętej na kartce rączki pomalowanej farbą. 

 

 

3. Krówka z papierowego talerzyka. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


