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GRUPA 5B

„Kotek”

1.  Zabawa na powitanie.

Rodzic wita się z dzieckiem rymowanką (załącznik nr 1).

2. Wierszyk „Kotek” J. Tuwima.

 Rodzic czyta dziecku wierszyk o kotku J. Tuwima (załącznik nr 2) oraz powtarza z dzieckiem dźwięki,

które wymawia kotek w wierszu ( miau, o!, pii). Rozmowa na temat kotów: Jaki dźwięk wydaje kot? 

Jak chodzi kot? Co je kotek? 

3. „Jestem kotkiem”.

Rodzic prosi dziecko, aby zamieniło się w kotka. Dziecko chodzi na czworakach i wydaje dźwięki 

charakterystyczne dla kota.  Możemy wspomóc się nagraniem- https://www.youtube.com/watch?

v=VLtcQpEDVkg&t=13s 

4.   „Gdzie się ukryły kotki?”.

Rodzic umieszcza w pokoju kilka obrazków przedstawiających koty (załącznik nr 3)- przykleja je na 

szafę, drzwi, ścianę, krzesło itp. Dziecko chodzi po pokoju i szuka kotków- może je nawoływać 

powtarzając: kici kici.

5.  „Mały kotek sobie śpi” -

Rodzic wspólnie z dzieckiem naśladuje  bohatera  piosenki (kotka) (załącznik nr 4).

6.  „Taki sam kotek”.

Rodzic rozkłada przed dzieckiem obrazki kotków (załącznik nr 5) i prosimy o wskazanie takich 

samych kotków. 

https://www.youtube.com/watch?v=VLtcQpEDVkg&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=VLtcQpEDVkg&t=13s


7.   „Mój kot”.

Wspólnie z dzieckiem robimy kota z papierowego talerza ( jeśli nie mamy takiego talerza w domu, 

można wyciąć koło z papieru). 

Doklejamy kotu wąsy z wełny oraz rysujemy oczy i nos. Na końcu przyklejamy wycięte z papieru 

uszy. 

8. Zakończenie zajęć.

Dziękujemy dziecku za wspólną zabawę. 

Mam nadzieję,że przygotowany przeze mnie temat był dla Państwa ciekawy i pozwolił Państwu na 

wspólne i aktywne spędzenie czasu.  Mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się w naszym żłobku. 



ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1- rymowanka na powitanie

,, Krówka, piesek i baranek, 

tygrys i hipopotamek, 

myszki, liski oraz bobry, 

wszyscy mówią Ci „Dzień dobry”.

Załącznik nr 2- wiersz J. Tuwima

Kotek

Miauczy kotek: miau!

- Coś ty, kotku, miał?

- Miałem ja miseczkę mleczka,

Teraz pusta jest miseczka,

A jeszcze bym chciał.

Wzdycha kotek: o!

- Co ci, kotku, co?

- Śniła mi się wielka rzeka,

Wielka rzeka, pełna mleka

Aż po samo dno.

Pisnął kotek: pii...

- Pij, koteczku, pij!

Skulił ogon, zmrużył ślipie,

Śpi - i we śnie mleczko chlipie,

Bo znów mu się śni. 



Załącznik nr 3- ilustracje kotków

Załącznik nr 4- tekst piosenki „Mały kotek sobie śpi”

Mały kotek sobie śpi. Coś smacznego mu się śni.       (udajemy, że śpimy, oblizujemy się)                         

Nagle słyszy jakiś szmerek, kotek wstaje na spacerek.  (budzimy się, przeciągamy się)

Wstaje, wstaje, wstaje, łapkę swą podaje.                      (pomału wstajemy i witamy się nawzajem)

I wybiera kotka, żeby wszedł do środka.                         (podajemy sobie ręce i tańczymy w kółko)



Załącznik nr 5-  takie same koty


