PROPOZYCJE ZABAW DYDAKTYCZNYCH, PLASTYCZNYCH I RUCHOWYCH
DLA 3-LTAKÓW- KWIECIEŃ
TYDZIEŃ 1 „W GOSPODARSTWIE”

ZABAWY DYDAKTYCZNE
1. Zwierzęta mieszkające na wsi – rozwiązywanie zagadek słowno - obrazkowych Joanny
Myślińskiej
i Iwony Mojsak, zapoznanie z nazwami i cechami wybranych zwierząt hodowanych na
wsi. (ZAŁĄCZNIK-1)
2. Wiejska zagroda – zabawy słuchowe, zapoznanie z odgłosami zwierząt z wiejskiego
podwórka. https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0
3. Rozmowy zwierząt – ćwiczenia ortofoniczne, naśladowanie głosów zwierząt.
4. Zagroda wiejska – Przeliczanie zwierząt na obrazku, nazywanie ich. (ZAŁĄCZNIK-2)
5. Zwierzęta i ich dzieci – nazywanie zwierząt i łączenie zwierząt z ich potomstwem.
Dobieramy zwierzęta w pary - gra „memory” (osobniki dorosłe i ich potomstwo).
(ZAŁĄCZNIK-3)

ZABAWY PLASTYCZNE
1. Baranek – wypełnianie baranka wg własnego pomysłu (wydzieranka z papieru, kuleczki
z bibuły, waty), Karta pracy str. 8 https://podrecznikarnia.pl/images/3-latki/pliki/3latek_cz3_wiosna_06_www.pdf
2. Kaczuszka – kolorowanie na żółto. Karta pracy str. 9
https://podrecznikarnia.pl/images/3-latki/pliki/3-latek_cz3_wiosna_06_www.pdf

ZABAWY RUCHOWE
1. Kaczuszki – zabawa taneczna do muzyki https://www.youtube.com/watch?
v=lZX64po1bpY
2. Na wiejskim podwórku – masażyk z wykorzystaniem wiersza (ZAŁĄCZNIK-4)
3. Zwierzęta w zagrodzie – zabawa ruchowa. Rodzic pokazuje obrazek, a dzieci poruszają
się, jak pokazane zwierzęta naśladując głosy tych zwierząt. (ZAŁĄCZNIK-5)

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 1:
1. Jestem różowa, tłusta i kwiczę, kiedy w chlewiku zapasy ćwiczę. (świnia)
2. Ptak jest ze mnie kolorowy i gulgotać wciąż gotowy. (indyk)
3. Ma skrzydełka dwa, mówi: kwa, kwa, kwa. (kaczuszka)
4. Spotkasz go w stajni albo zagrodzie, a jego ogon zawsze jest w modzie. (koń)
5. Mogę, gdy zechcę, dać dla człowieka nawet wiaderko pysznego mleka. (krowa)
6. Za każde jajko, małe i duże, podziękuj, proszę, gdaczącej… (kurze)
7. Jestem biała, jak wąż syczę, tyle razy, że nie zliczę i lubię chodzić gęsiego, czy wiesz kim
jestem, kolego? (gęś)
8. Mam na sobie same loczki, futro białe jak obłoczki, a gdy czegoś mi się chce mówię tylko:
me, me, me. (owca)

ZAŁĄCZNIK 2: https://przedszkouczek.pl/2019/

ZAŁĄCZNIK 3:

https://pl.pinterest.com/

ZAŁĄCZNIK 4:
Na wiejskim podwórku – masażyk z wykorzystaniem wiersza.
Biegną konie do zagrody

uderzamy otwartymi dłońmi po plecach

A kaczuszki hop do wody

uderzamy piąstkami od góry pleców do dołu

Kurki ziarna wydziobują

palcami wskazującymi chodzimy po całych plecach

Pieski szczekają
i domu pilnują.

delikatnie szczypiemy
masujemy po całych plecach.
Bożena Szuchalska

ZAŁĄCZNIK 5: https://www.dzieckiembadz.pl/

