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Temat : Makieta wiejskiego podwórka. 

Na poprzednich zajęciach zapoznaliście się ze zwierzętami, które mieszkają na podwórku . 

Powtórzymy sobie wiadomości. Dzisiaj poznacie ich domy oraz zagrody. 

 

Zadanie 1 

Z pomocą rodziców spróbujcie skojarzyć nazwę zwierzęcia z bajką: 

- kot...w butach, 

- kaczka….dziwaczka, 

- kot … Filemon, 

- kaczątko…. brzydkie, 

- koza… kłamczucha, 

- kurka …. Czubatka 

 

Zadanie 2 

Gdzie mieszkają zwierzęta? 

 Wspólnie z rodzicami obejrzyjcie na youtube kids film pt.,, Gdzie ja mieszkam?’’   

Odpowiedzcie na pytanie: 

- czym różnią się domki zwierząt ? 

- czy koń mógłby zamieszkać w domu kurki? 

- czy piesek mógłby zamieszkać w chlewiku świnek? 

 

Zadanie 3 

 Z pomocą rodziców odpowiedzcie na pytania: 

- Jakie produkty dają nam takie zwierzęta jak : krowa, kura, gęś, owca, pszczoły. 

 

Zadanie 4 

Spróbuj nakarmić zwierzęta: 

1. Co za zwierzę jej ziarna zbóż….( koń, kura, kaczka, gęś) 

2. A jakie zwierzątko zje marchew, kapustę…( królik ) 

3. Kości schrupie….( pies) 

4. Natomiast mleko i rybę chętnie zje i wypije….(kot) 

5. Siano, trawa to z kolei przysmak…..( koń, krowa, owca, koza). 

 

Zadanie 5 

Wykonacie teraz makietę wiejskiego podwórka. Na podstawie przypomnijcie sobie gdzie 

mieszkają jakie zwierzątka: 

- stajnia – koń; obora – krowa; kurnik – kura, kogut, kurczaczki; buda – pies; chlew- świnki; 

 



Potrzebne będą: 

- plastelina, klej, blok techniczny, farby, pudełka różnej wielkości, styropian wielkości A3 

lub gruba tekturka. 

1.Zacznijcie od pomalowania styropianu lub tektury na zielono. Pozostawcie do 

wyschnięcia. 

2. Następnie z pudełek zróbcie domki zwierząt oraz dom gospodarzy, przymocujcie je na 

makiecie za pomocą plasteliny lub kleju. 

3. Teraz zróbcie zwierzątka. Możecie wyciąć zwierzęta z kolorowych gazet i przykleić je na 

tekturkę i przymocować za pomocą plasteliny lub kleju na makietę, każde zwierzątko do 

swojego domku. Teraz zróbcie roślinność i staw. Staw to może być kawałek niebieskiej foli. 

Roślinki możecie zrobić z plasteliny lub kolorowego papieru. 

 

Powodzenia. Bawcie się dobrze. 

 

 

Dla chętnych: 

Co można zrobić z produktów pochodzących od zwierząt? 

Może macie jakieś ulubione swoje dania? 

Chętnie obejrzymy wasze propozycje dań. 

Czekamy. Miłej zabawy poprzez naukę. 

 

 

 

 

 

 


