
                    Scenariusz zajęć na dzień 26.03.2020r. 

Temat:Co słychać na wiejskim podwórku? 

 

Cele ogólne:  

- Poznanie różnych gatunków zwierząt żyjących w wiejskiej zagrodzie. 

- Ćwiczenia pamięci słownej. 

- Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia narządów mowy. 

 

Cele szczegółowe- dziecko: 

- zna i potrafi nazwać niektóre zwierzęta wiejskie. 

- naśladuje głosy zwierząt stosując zwroty dźwiękonaśladowcze i bierze udział 

w zabawie naśladowczej. 

-potrafi rozwiązać zagadkę słowną. 

 

Metody: 

 Słowna – rozmowa, instrukcja 

 Oglądowa- pokaz, obserwacja 

 Czynna- rozwiązywanie zagadek słownych, udział w zabawie. 

Formy:  

 Indywidualna 

Pomoce:  

 Ilustracja ,,na wiejskim podwórku”, 

 Ilustracje zwierząt 

 Zagadki słowne 

 

Przebieg: 



1. Zabawa ćwicząca narządy mowy: ,,naśladuj mnie” 

- krowa – ruchy okrężne żuchwą, wargi złączone. 

- świnka – tworzenie ryjka jak przy wymawianiu ,,u” 

- piesek – szczerzenie zębów ,ziajanie 

- kotek pije mleko – wysuwanie języka na brodę i chowanie do jamy 

 ustnej. 

- konik – kląskanie 

2. Zabawa ,,co robią zwierzęta?” 

Pokazujemy dziecku obrazek np. kota i zadajemy pytania: 

 Co to jest? 

  dziecko:kot 

 Jaki jest kot? 

 Dziecko: miły, brązowy 

 Co on robi? 

 Dziecko: pije mleko 

 Brązowy kotek pije mleko, powtórz 

 Dziecko:Brązowy kotek pije mleko. 

3.Zabawa ,,rymowanki”. 

Kończenie rymowanych zdań, np. 

- Cielę co językiem …..(miele) 

-Przyszła koza do …..(woza) 

-Wlazł kotek na …..(płotek) 

- Pies zły szczerzy …..(kły) 

- To dla kotka jest miseczka pełna …..( mleczka) 

4. Zabawa naśladowcza ,,na wiejskim podwórku” 

Objaśniamy - że będziemy mówić nazwę zwierzęcia , a zadaniem dziecka jest 

naśladowanie go, np. mówimy- piesek, a dziecko  chodzi na czworakach i 

nasladuje szczekanie psa. 

5.Rozwiązywanie zagadek. Po każdej prawidłowo rozwiązanej zagadce dziecko 

Pokazuje dane zwierzę na dużej ilustracji. 

 



a) Duża, łaciata, na zielonej łące 

Mlekiem nam dziękuje, za trawę i słońce.(krowa) 

 

b)Chodzi po podwórku, o ziarenka prosi 

Siaduje na grzędzie, pyszne jajka znosi.(kura) 

 

c)Budzi się przed świtem w przytulnym kurniku 

Potem budzi innych, swoim kukuryku. ( kogut) 

 

d)Mieszka w chlewiku tłuścioszka znana 

Przez ludzi na słoninkę i mięso chowana. (świnia) 

 

e)Lubi owies, lubi siano 

w stajni rży i parska rano.(koń) 

 

f)Lubię pływać w stawie, każdy z was mnie zna. 

Wśród wrzasków domowych ptaków 

Słychać moje kwa,kwa,kwa.(kaczka) 

 

g)Zagadka to będzie nie długa,  

Wlazł sobie na płotek i mruga.(kot) 

 

h)Najwierniejszy to przyjaciel domu i człowieka 

Dobrym ludziom chętnie służy 

Na złych warczy, szczeka.(pies) 

 

 

 


