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Konspekt zajęć 15.04.2020

Temat: Zwierzęta w gospodarstwie

Przebieg dnia

1.„Praca mrówek” – zabawa ruchowa z czworakowaniem. Każde
dziecko ma
przed sobą mały sześcienny klocek lub pudełko. Na końcu 
pokoju wyznaczamy linię (np. za pomocą skakanki). Dzieci stoją 
w szeregu naprzeciwko linii
w odległości kilku metrów od niej. Dzieci-mrówki ustawiają się 
ze swoim bagażem, kładą go przed sobą, następnie idą na 
czworakach, popychają klocek /
pudełko raz jedną, raz drugą ręką, dochodząc w ten sposób do 
mety.

2.„Tropimy zwierzęta” – zabawa dydaktyczna. Umieszczamy w 
czterech miejscach sali obrazki przedstawiające oborę, stajnię, 
kurnik, chlew i ich mieszkańców. Obrazki te są tak zakryte, aby 
dzieci nie wiedziały, czego szukają.  Rozkładamy na podłodze 
różne przedmioty (mogą być strzałki, drogowskazy) - tworzymy 
z nich labirynt. Zadaniem dzieci jest przejść przez labirynt i 
odszukać obrazek. Po wykonaniu czynności dzieci podają nazwy
pomieszczeń, do których doszły, i mówią, kto tam mieszka.
Następnie chodzą po sali i naśladują zwierzęta przedstawione 
na obrazkach.

Poniżej znajdziecie Państwo obrazki do zajęcia oraz 
wyżej wymienionej zabawy.
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3.„Domy zwierząt” – rozmowa dotycząca nazw budynków 
gospodarczych, w których mieszkają poszczególne zwierzęta. 
Dzieci starają się określić, gdzie mieszkają pozostałe zwierzęta, 
niewymienione we wcześniejszej zabawie. Zadajemy dzieciom 
pytanie: A gdzie mieszkają koty?.

4.„Kotki” – zabawa ruchowa naśladowcza. Opowiadamy 
historyjkę, dzieci zaś naśladują koty, ilustrując ruchem treść 
opowiadania.
Po podwórku chodzą koty, dumnie i spokojnie. Nagle na 
podwórko wbiegł pies, kot zrobił koci grzbiet, przeciągnął się i 
wskoczył na płotek. Bardzo ostrożnie maszerował po 
szczebelkach, podnosząc wysoko łapki. Nagle zobaczył 
harcujące myszy. Po cichutku zeskoczył z płotka i, skradając się,
podszedł do mysiej norki. Tam przyczaił się i zapolował na 
mysz. Ta jednak mu uciekła. Kot zniechęcony poszedł do 
swojego legowiska w starym koszu, zwinął się w kłębuszek i 
zasnął.

5. „Liczymy kocięta” – zabawa dydaktyczna. Pokazujemy 
dzieciom dwa poniższe obrazki kotów. Prosimy dzieci, aby 
przeliczyły koty na pierwszym obrazku i na kartoniku 
narysowały tyle kółek, ile jest kotów. Następnie prosimy, aby 
przeliczyły koty na drugim obrazku i również narysowały tyle 
kółek, ile jest  kotów. Na koniec zadajemy pytanie: Ile kotów 
jest razem?.



6. „Policz i zrób tyle, ile oczek jest na kostce?” –zabawa 
orientacyjno- -porządkowa. Mamy przygotowaną kostkę (poniżej
do zrobienia przez dzieci) do gry. Dzieci poruszają się po całej 
sali przy muzyce. Podczas przerwy w muzyce pokazujemy 
kostkę i prosimy dzieci, aby zrobiły tyle pajacyków, przysiadów 
lub podskoków, ile jest oczek na kostce. 



7. „Zwierzęta dookoła” – zabawa dydaktyczna. Przygotowujemy 
sylwety potrzebne do zabawy- są umieszczone poniżej.



 Dzieci manipulują nimi, dokładają, odkładają i rozwiązują 
zadania:
1. W lesie są 2 sarny, 2 dziki i 3 niedźwiedzie. Ile zwierząt jest w
lesie?



2. Na drzewie siedzą 4 duże ptaki i 4 małe. Ile ptaków siedzi na 
drzewie?
3. Po podwórku chodzi 5 kotów i 3 psy. Ile zwierząt jest na 
podwórku?

8. Zadanie z wykorzystaniem karty pracy 25 i 25 A – 
wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 8. 
Otaczanie piskląt pętlami, przeliczanie ptaszków, kolorowanie. 
Ozdabianie cyfry 8, tworzenie zbiorów ośmioelementowych (8 
jaj na każdej półce).

9. Stary Donald farmę miał – zabawa ruchowa, ortofoniczna 
przy piosence. Dzieci słuchają piosenki, wymieniają 
występujące w niej zwierzęta, naśladują je ruchem i głosem.
Stary Donald farmę miał
sł. i muz. Tradycyjne

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

Stary Donald farmę miał, ija, ija, oł!
Na tej farmie pieska miał, ija, ija, oł!
Słychać hau, hau tu,
Hau, hau tam,
Hau tu, hau tam,
Wszędzie hau, hau,
Stary Donald farmę miał, ija, ija, oł!
Stary Donald farmę miał, ija, ija, oł!
Na tej farmie krowy miał, ija, ija, oł!
Słychać mu, mu tu,
Mu, mu tam,
Mu tu, mu tam,
Wszędzie mu, mu,
Hau, hau tu,
Hau, hau tam,
Hau tu, hau tam,
Wszędzie hau, hau,
Stary Donald farmę miał, ija, ija, oł!
Stary Donald farmę miał, ija, ija, oł!
Na tej farmie kaczki miał, ija, ija, oł!
Słychać kwa, kwa tu,
Mu, mu tam,
Mu tu, mu tam,
Wszędzie mu, mu,

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


Hau, hau tu,
Hau, hau tam,
Hau tu, hau tam,
Wszędzie hau, hau,
Stary Donald farmę miał, ija, ija oł!

10. „Wiejska zagroda” – praca plastyczno-techniczna. 
Wykonanie makiety;   kolorowanie zwierząt, wycinanie po linii.  
Budowanie z klocków zagród dla zwierząt.
11. Dla chętnych dzieci – karta pracy 20 – ćwiczenia 
przygotowawcze do rozwoju grafomotoryki oraz karta pracy 105
- ćwiczenie pobudzające funkcje myślenia u dzieci.













Należy wyciąć sylwetkę konia.



Należy wyciąć elementy.



Należy wyciąć sylwety zwierząt.


