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1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY
Pogadanka nt. owczej rodziny 

 

„Wełniana rodzinka” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa sensoryczna 

 

 „Tup szuka owieczki” 

 

Potrzebne jest „magiczne” pudełko z różnorodnymi 

materiałów, w tym z futerka) i maskotka

jakaś inna maskotka). Wyjaśniamy dziecku, że w

Tup chce znaleźć. Dziecko wkłada ręce i mówi głośno o swoich wra

z materiałami (nie wyjmując ich na zewnątrz) 

który jego zdaniem przypomina futro owcy, głośno mówi: 

 

 
2. DBAMY O ROZWÓJ MANUALNO
Praca plastyczno-techniczna 

 

„Popcornowe owieczki” 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rodzicu, przeprowadź z dzieckiem 
rozmowę na podstawie obrazka 
przedstawiającego owcę, barana i jagnię. 
Dziecko na podstawie ilustracji opisuje 
wygląd każdego zwierzęcia osobno, 
wskazuje różnice i podobieństwa między 
nimi, nazywa je. Następnie odpowiada na 
pytania:  
- Jak nazywa się owca-mama, owca
i owca-dziecko? 
- Dlaczego ludzie hodują owce? 
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i maskotka Tupa z tegorocznego pakietu edukacyjnego dla dzieci 

. Wyjaśniamy dziecku, że w „magicznym” pudełku schowała się owieczka, którą 
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Rodzicu, przeprowadź z dzieckiem 

przedstawiającego owcę, barana i jagnię. 
Dziecko na podstawie ilustracji opisuje 
wygląd każdego zwierzęcia osobno, 
wskazuje różnice i podobieństwa między 
nimi, nazywa je. Następnie odpowiada na 

mama, owca-tata 

Potrzebne będą: 
– blok techniczny z czarnymi i białymi kartkami,
– popcorn, 
– sznurek, 
– ruchome oczka, 
– ołówek, 
– nożyczki, 
– klej (użyjcie silniejszego niż zwykły biurowy, 
żeby popcorn nie odpadł). 

przedmiotami w środku (wykonanymi z różnych 

tegorocznego pakietu edukacyjnego dla dzieci (lub 

pudełku schowała się owieczka, którą 

żeniach dotykowych związanych 

szorstkie, ostre, miękkie itp. Kiedy odnajdzie materiał, 

znalazłem”. 

ny z czarnymi i białymi kartkami, 

użyjcie silniejszego niż zwykły biurowy, 



Wykonanie: 

 

 

1. Na czarnej kartce z bloku technicznego 

kontur głowy owieczki. Wycinamy go.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wycięte koła smarujemy klejem i przyklejamy 

Do głów doklejamy oczka. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5. Z czarnej kartki z bloku technicznego wycinamy 

dwa paski i robimy z nich harmonijkę.  

Końcówki obcinamy na kształt kopytek. 

Doklejamy harmonijki i ozdabiamy popcornem.

Popcornowe owieczki gotowe! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bloku technicznego rysujemy  

Wycinamy go. 

 

2. Rysujemy koło na białej kartce 

Można użyć kuchennej miski do odrysowania kształtu

W kołach robimy dwie dziurki, żebyśmy później 

mogli przełożyć przez nie sznurek

koła smarujemy klejem i przyklejamy popcorn.  

4. Przez dziurki w kołach przekładamy sznurek. 

Doklejamy głowę, którą ozdabiamy
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obcinamy na kształt kopytek.  
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3. DBAMY O ROZWÓJ I USPRAWNIANIE MOWY
Bajka ortofoniczna E. Michałowskiej

 
„W zagrodzie Małgosi” 
 

 

 

Zabawa dźwiękonaśladowcza, polegająca na

podwórka, na podstawie wiersza M.

w momentach, w których rodzic przerywa

 

„Awantura” 

 

Raz wybuchła na podwórku awantura

bo zginęły pewnej kurze cztery ... (pióra

Kura gdacze, kaczka... (kwacze kwa

krowa ryczy, świnia... (kwiczy kwik, kwik

owca beczy, koza... (meczy meee, meee

a na płocie przy chlewiku kogut pieje... (kukuryku!

Gdy już każdy wrzasków miał powyżej uszu

ze stodoły wyszło pisklę w... (pióropuszu

odnalazła kura pióra i umilkła... (awantura

a pisklęciu się dostała bura. 

 

 

AWNIANIE MOWY 
Bajka ortofoniczna E. Michałowskiej 

Wieczorem w zagrodzie ciocia Małgosi

każde zwierzątko o jedzenie prosi.

Piesek szczeka: hau, hau, hau.

Kotek miauczy: miau, miau, m

Kura gdacze: kod, ko, dak.

Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa.

Gąska gęga: gę, gę, gę.

Ona też chce najeść się.

Owca beczy: be, be, be.

Koza meczy: me, me, me.

Indor gulgocze: gul, gul, gul.

Krowa ryczy: mu, mu, mu.

Konik parska: prr, prr, prr.

A pies warczy: wrr, wrr, wrr.

I tak gra orkiestra ta gra,

aż Małgosia jeść im da.
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Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa. 

ę, gę, gę. 

Ona też chce najeść się. 

e, be, be. 

Koza meczy: me, me, me. 

Indor gulgocze: gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: mu, mu, mu. 

Konik parska: prr, prr, prr. 

rr, wrr, wrr. 

ra orkiestra ta gra, 

aż Małgosia jeść im da. 

głosów zwierząt z wiejskiego 

rymy lub odgłosy 


