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W minionym tygodniu rozmawialiśmy o zwierzętach domowych. 

Odnosząc się do doświadczeń dzieci oraz informacji wyszukanych przez 

nie samodzielnie w książkach, utrwalaliśmy informacje dotyczące opieki 

nad domowymi zwierzętami, sposobach żywienia i odpowiedzialności za 

nie. Poszerzyliśmy te informacje o szczegóły związane z pracą 

weterynarza. Dzięki temu dzieci miały okazję nie tylko powiększyć zasób 

swojej wiedzy na temat zwierząt, ale też kształtować poczucie empatii 

i odpowiedzialności w stosunku do nich. Przy okazji Dnia Pluszowego 

Misia, dzieci miały okazję poszerzyć wiedzę o drapieżnikach jakimi są 

niedźwiedzie brunatne występujące w polskich lasach. Dzieci poznały 

literę D, d na przykładzie wyrazu deska, uczyły się ją pisać na różnych 

powierzchniach. Układały i odczytywały sylaby z poznanych liter (o, a, i, 

t, m, d). Podczas wspólnych gier i zabaw dzieci poznały cyfrę i liczbę 4. 

Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych, w tym takich, których 

celem było zobrazowanie sposobu poruszania się różnych zwierząt 

domowych. Rozwiązywały zagadki słuchowe, oparte na odgłosach 

zwierząt. 

Ten tydzień był bogaty w zabawy z matą „Kodowanie na dywanie”, 

co mieli okazję oglądać Państwo na zajęciach otwartych, a w kolejnym 

dniu podobne zajęcia z wykorzystaniem maty zostały przeprowadzone z 

naszą grupą dla nauczycieli z siedleckich przedszkoli. Dzieci spisały się na 

medal.  

Jak mogą Państwo wesprzeć swoje dziecko w codziennych 

aktywnościach?  

Poprzez rozmowy na temat opieki nad zwierzętami domowymi 

i odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże, mogą Państwo wesprzeć rozwój 

emocjonalny i społeczny swoich dzieci. Jeśli mają Państwo w domu 

zwierzęta, warto włączyć dzieci w systematyczną opiekę nad nimi, 

np. poprzez przydzielenie jednego dyżuru tygodniowo dla dziecka. Warto 

podkreślać zasady bezpieczeństwa w kontakcie z nieznanymi zwierzętami 

– dzikimi i tymi spotkanymi na ulicy i w parku. Aby wesprzeć naukę 

czytania i pisania Państwa dzieci, warto wskazywać i nazywać poznane 

w przedszkolu litery w codziennym otoczeniu dziecka: na reklamach, 

bilbordach, w gazetach itp.   
 


