
PRZEWODNIK METODYCZNY DO TECZEK 
„ZWIERZ¢TA DOMOWE I LEÂNE WE W¸ASNYM ÂRODOWISKU”

Tytu∏y teczek:

TECZKA I – „Zwierz´ta domowe na wiejskim podwórku i na ∏àce”

TECZKA II – „Ma∏e i du˝e zwierz´ta leÊne” 

Spis treÊci:

1. – Sk∏ad kompletu
2. – Mo˝liwoÊci wykorzystania teczek
3. – Cele ogólne zestawów
4. – Cele szczegó∏owe
5. – Cykle tematyczne z wykorzystaniem w/w pomocy dydaktycznej
6. – Zestaw zagadek o zwierz´tach znajdujàcych si´ na ilustracjach 

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dzieçmi przedszkolnymi w wieku 3 – 6 lat jak i w szkole pod-
stawowej, w nauczaniu poczàtkowym.

1. Sk∏ad kompletu

Pomoc sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci:

Cz´Êç pierwsza — Zwierz´ta domowe na wiejskim podwórku i na ∏àce
Cz´Êç druga – Ma∏e i du˝e zwierz´ta leÊne

W cz´Êci pierwszej i drugiej znajdujà si´ po 2 du˝e plansze. W cz´Êci I znajdujà si´ dwie du˝e plan-
sze przedstawiajàce wiejskie podwórko i ∏àk´ ze zwierz´tami, w cz´Êci II znajdujà si´ 2 du˝e plansze
przedstawiajàce las i polan´, w ka˝dym komplecie jest 10 ilustracji ze zwierz´tami domowymi bàdê
leÊnymi do ilustracji do∏àczone sà ma∏e zwierz´ta przypinane na rzepy np. kaczka i kaczuszki na rze-
py, które trzeba umieÊciç na stosownej planszy, na której jest du˝a kaczka, zwierz´ta te znajdujà si´
równie˝ na du˝ych planszach. Ilustracje mogà byç wykorzystane pojedynczo jak i w ca∏ym zestawie.

Cz´Êç I

Plansza du˝a przedstawiajàca wiejskie podwórko, na nim zwierz´ta: 

1. – kaczka z kaczàtkami
2. – Êwinia z prosi´tami
3. – kura z kurczakami
4. – pies z szczeni´tami
5. – kot z koci´tami

Plansza du˝a przedstawiajàca ∏àk´ na niej zwierz´ta:

1. – koƒ ze êrebakiem
2. – krowa z cielakiem
3. – owca z jagni´ciem
4. – koza z koêl´ciem
5. – królik z króliczkiem



Cz´Êç II

Plansza du˝a przedstawiajàca las, a w nim zwierz´ta:

1. –  sarna
2. –  dzik
3. –  lis
4. –  wilk
5. –  niedêwiedê

Plansza du˝a przedstawiajàca polan´, a na niej zwierz´ta:

1. –  wiewiórka
2. –  zajàc
3. –  je˝
4. –  kret
5. –  mysz polna

Poszczególne zwierz´ta ma∏e mo˝na przeliczaç w zakresie 1 – 5 elementów,
pomoc jest wyposa˝ona w cyfry w/w wymienionym zakresie, przyczepiane na rzepy.

Poprzez cykl obrazów zawartych w kompletach:

– wzbudzamy zainteresowanie dziecka obrazem,
– tworzymy sytuacje doskonalàce pami´ç dziecka,
– tworzymy sytuacje do poznawania rzeczywistoÊci przyrodniczej przez dziecko,
– umo˝liwiamy dziecku ekspresj´ spostrze˝eƒ w ró˝nych formach dzia∏alnoÊci.

2. – Mo˝liwoÊci wykorzystania teczek:

a. –  zarówno do pracy grupowej jak i w ma∏ych zespo∏ach oraz pracy indywidualnej z dzieckiem,
b. –  obrazy mo˝na wykorzystaç pojedynczo do zapoznania dzieci z ró˝nymi zwierz´tami,
c. –  obrazy mo˝na wykorzystaç do poznawania ró˝nych pór roku oraz ró˝nych zwierzàt,
d. –  poszczególne komplety mo˝na wykorzystaç jako pojedyncze ilustracje,
e. –   poszczególne obrazy tworzenie opowiadaƒ, 
f. –   poszczególne komplety mogà byç tematem zaj´ç jak i ich cz´Êcià sk∏adowà,
g. –  obrazy mogà byç stosowane przy realizacji treÊci z edukacji spo∏eczno – moralnej, przyrodni-   

czej, w zakresie mowy i myÊlenia, przygotowania do nauki czytania i liczenia,
h. –  uczà przeliczania w zakresie 1 – 5.

3. – Cele ogólne zestawu

Poszczególne cele opracowano na podstawie programu wychowania przedszkolnego:
„ABC… Program wychowania przedszkolnego XXI wieku” autorstwa Anny ¸ady – Grodzickiej”
Nr dopuszczenia DKW-4013-1/00
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Cele ogólne zestawów

Poprzez wykorzystanie w/w kompletów dziecko:

– uczy si´ myÊleç, mówiç, s∏uchaç, rozmawiaç,
– uczy si´ rozumienia informacji przekazywanych w sposób werbalny,
– potrafi opowiadaç treÊç obrazków i historyjek obrazkowych, 
– doskonali swojà wymow´,
– doskonali spostrzegawczoÊç wzrokowà,
– obserwuje, eksperymentuje, odkrywa pi´kno przyrody w ró˝nych porach roku,
– odbiera pi´kno Êwiata zmys∏ami,
– kszta∏tuje postaw´ prozdrowotnà.

4. – Cele szczegó∏owe zestawów:

– nabywanie opiekuƒczego stosunku do zwierzàt, systematyczne dokarmianie,
– obserwowanie zmian zachodzàcych w przyrodzie w ró˝nych porach roku,
– poznawanie Êrodowisk przyrodniczych,
– poznawanie zwierzàt ˝yjàcych w naturalnym Êrodowisku, 
– nabywanie swobody w rozmowach prowadzonych w formie dialogu,
– nabywanie umiej´tnoÊci formu∏owania swobodnych wypowiedzi,
– doskonalenie komunikatywnej mowy,
– rozumienie poj´ç przyczynowo – skutkowych,
– wypowiadanie si´ na temat ilustracji,
– s∏uchanie czytanych utworów literackich,
– wyszukiwanie cech przeciwstawnych,
– opowiadanie treÊci obrazów o z∏o˝onej treÊci,
– wypowiadanie si´ na temat zdarzeƒ wyst´pujàcych na obrazach,
– okreÊlanie zwiàzków wyst´pujàcych pomi´dzy postaciami,
– p∏ynne opowiadanie treÊci ilustracji,
– dostrzeganie na obrazach szczegó∏ów,
– zauwa˝anie na obrazach zdarzeƒ ˝artobliwych,
– umiej´tnoÊç przeliczania w zakresie 1 – 5,
– odtwarzanie uk∏adu szeregu obrazów wg kolejnoÊci zdarzeƒ,
– zauwa˝anie zmian o charakterze estetycznym w otoczeniu przyrodniczym,

5 . – Cykle tematyczne, przy realizacji, których mo˝na wykorzystaç w/w pomoc dydaktycznà:

a. – Poznajemy zwierz´ta domowe
b. – Poznajemy zwierz´ta leÊne
c. – Wiosna na wiejskim podwórku
d. – Wiosna w lesie
e. – Zachowanie si´ ró˝nych zwierzàt
f. – Pomagamy zwierz´tom
g. – Zwierz´ta domowe i dzikie
g. – Lubimy zwierz´ta domowe

6. – Zestaw zagadek o w/w zwierz´tach

Kura – Chodzi po podwórku, grzebie pazurkami, jest to ptak domowy, nazwijcie jà sami.
Jest bia∏a, szara i czarna, znosi smaczne jaja, lubi dziobaç ziarna.

Kaczka – Co to za ptak, p∏ywa po stawie i kwacze kwak, kwak.
Krzywo chodzi nieboraczka, nazywa si´ ……..
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Kot – Tak cichutko chodzi, ˝e go nikt nie s∏yszy, wi´c dlatego bardzo bojà si´ go myszy.
Ch´tnie ze spodeczka bia∏e mleko pije, na przybycie goÊci ma∏à mordk´ myje.

Pies – Chodzi po podwórku i szczeka, czasem ugryzie cz∏owieka.
Za koÊci rzucone dzi´kuje ogonem.

Âwinka – Mieszka w chlewiku t∏uÊcioszka znana, przez ludzi na s∏onin´ i mi´so chowana.

Królik  – Ma d∏ugie uszy, futerko puszyste, ze smakiem chrupie sa∏aty listek.
Wypuszczony z klatki, weso∏o po trawie kica, lubi mlecz i marchewk´, ogonkiem zachwyca.

Koƒ – Jakie to zwierz´ sobie pozwala, kupowaç buty u kowala?
Ciàgnie wozy, p∏ugi, sanie, je siano i owies na Êniadanie.

Krowa – Choç si´ zielonej trawy naje, to jednak bia∏e mleko daje.
Dobre ma zwyczaje, ludziom mleko daje.

Koza – Cztery kopytka, rogi, bródka, ju˝ wiesz kto wyjad∏ kapust´ z ogródka.
To zagadka bardzo krótka; nogi rogi, ogon, bródka.

Owca – Na jakim zwierz´ciu na wiosn´ szaliki ciep∏e rosnà.
Podczas upa∏u, mrozu i pluchy, one na sobie noszà ko˝uchy.

Sarna – Czarnooka zgrabna i pi´kna, lasu ozdobà jest ta panienka.
Ma czarne Êliczne oczy, nó˝ki zgrabne, cienkie, czy widzia∏eÊ kiedyÊ w lesie p∏ochà……..

Dzik – Te zwierz´ta jak p∏ugami przeora∏y las ryjkami.
Ma d∏ugà szczecink´, jest Êwinki kuzynkà.

Lis – Chytrus z niego nielada, do kurnika si´ zakrada.
Jak p∏omieƒ rudy wÊród drzew pomyka, ch´tnie by porwa∏ kurk´ z kurnika.

Wilk – Jakie zwierz´ z bajek, ma takie zwyczaje, ˝e chcàc po∏knàç wnuczk´, babci´ udaje.

Niedêwiedê – Kto najlepiej zimà Êpi, kiedy mu si´ miodek Êni.
Kiedy ciep∏a wiosna stopi Ênieg i lód, on budzi si´ ze snu i pyta o miód.

Wiewiórka – Ma spiczasty pyszczek i ogonek rudy, gromadzi zapasy, wcale si´ nie nudzi.
Mieszka wÊród lasu, orzeszki zjada, w dziupli na zim´ zapasy sk∏ada.

Zajàc – Szare futerko, d∏ugie uszy, ogonek niedu˝y, gdy si´ w krzakach coÊ poruszy, zmyka a˝ si´ kurzy.

Je˝ – Choç nie szyje nic jak wiecie, pe∏no igie∏ka na grzbiecie.
Jestem zwierzàtko niedu˝e, mam ostre kolce na skórze.

Kret – Ma∏e zwierzàtko si∏ ma niewiele, a kopie w ziemi d∏ugie tunele.
W aksamitnym futrze podziemiami chodzi, tam gdzie szkodniki ∏owi, ziemia lepiej rodzi.

Mysz polna – Gdy m∏ode drzewko wyrasta zgryza je ta ogoniasta, ruda szkodnico-ma kysz, to jest leÊna.
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