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Domy zwierząt. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Zabawa z pokazywaniem "Drzewa" 

(Jolanta Siuda-Lendzion) 

 Rosło obok siebie pięć drzew – dzieci pokazują prawe piąstki 

 jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. licząc, kolejno prostują palce, potem z 

powrotem zamykają dłonie w pięści 

 Pierwsze drzewo rosło w lewo. prostują kciuk 

 Drzewo drugie – bardzo długie. prostują palec wskazujący 

 Drzewo trzecie – najwyższe w świecie. prostują palec środkowy 

Drzewo czwarte – śmiechu warte. prostują palec serdeczny  

Drzewo piąte było małe, za to całkiem doskonałe! prostują palec mały. 
 

2. Wysłuchanie wiersza pt: „ Sarenka”  

H. Zdzitowieckiej 
 

Wiewiórka zaśnie w dziupli, 

Jeż się w liściach zagrzebie, 

śpią smacznie nietoperze 

przytulone do siebie. 
 

Gdy śnieg ziemię przysypie, 

Gdzie się skryje sarenka? 

Nie ma gniazda ani norki, 

Byle szmeru się lęka... 

       



Domem sarny las cały, 

Gęste krzaki posłaniem, 

A leśniczy stóg siana 

Ustawi na polanie. 
 

- rozmowa na temat wiersza: 

Czy sarna ma dom? Kto dba o sarnę? 

 

3. Quiz „tak – nie” – rodzic czyta zdanie, dziecko podnosi kartonik z 

odpowiednim wyrazem --Tak lub Nie 

 

Wiewiórka gromadzi zapasy na zimę. 

Hałasujemy w lesie. 

Niszczymy domy zwierząt. 

Dokarmiamy zwierzęta w czasie zimy. 

Jeż zasypia na zimę. 

Mrówki mają królową. 

Jeże jedzą owady. 

Najpiękniej śpiewa wrona. 

Sarna je rośliny. 

Dzięcioł jest lekarzem drzew. 

Mrówka to ssak. 
 

4.Rodzic rozmawia z dzieckiem pokazując ilustracje na temat życia zwierząt i 

ich domów:  

 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

np.: Dom zająca to kotlinka 

Dom niedźwiedzia to gawra 

Dom bobra to żerenie 

Domy ptaków to gniazda 

Dom wiewiórki to dziupla 

Dom mrówki to mrowisko 

Dom lisa to nora 

Dom borsuka to nora... 
 

 Następnie prosi, aby dziecko podzieliło na sylaby nazwę każdego zwierzaka, 

które przedstawione zostały na obrazkach. 

podając za każdym razem liczbę wyklaskanych sylab.  

Prosi następnie, aby dziecko podzieliło na głoski wyraz: las, dom, lis, jeż, osa( l-a-

s,  l-i-s, d-o-m, itd.) 
 

5.Zabawa LUSTRO. Rodzic pokazuje ruchy i zachowania wybranych zwierząt.  

Dziecko naśladuje dokładnie to samo, co robi rodzic. Następnie następuje zamiana 

ról. 
 

 

 

 



 

 

4.Wytnij , przyklej i pokoloruj liska. 

 

 

 
 

 

 

 

 5. https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4 (link do piosenki o  lisku 

łakomczuszku)  
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