
Pierwsze kroki
Zwierzątka | 45029 | Wiek: 2-6 | Od 2 do 4 dzieci
Ta karta ćwiczeń pomoże Ci zaznajomić dzieci z zestawem „Zwierzątka”. Zabawy zostały obmyślone tak, by mogły one 
lepiej poznać zestaw. Po wykonaniu zadań możesz połączyć zestaw zwierzątek z którymś z pozostałych rozwiązań z zakresu 
edukacji początkowej LEGO® Education — w ten sposób dasz dzieciom jeszcze większe możliwości nauki przez zabawę.

1. Historie lub piosenki  
o zwierzętach
Poproś, by każde z dzieci wybrało 
jakieś zwierzę. Zapytaj, czy znają 
jakąś fajną historię albo piosenkę 
o wybranym zwierzątku. Jeśli tak, 
zaproponuj, by podzieliły się nią  
z resztą klasy. W przeciwnym razie 
zachęć dzieci, aby ułożyły historyjkę 
lub piosenkę o ulubionym zwierzątku. 

2. Klasyfikowanie zwierząt 
Poproś dzieci, by podzieliły zwierzęta 
na grupy według różnych cech, takich 
jak:

• Liczba nóg
• Kolor
• Środowisko życia (przy opisywaniu 

środowisk dzieci mogą korzystać  
z kart inspiracji)

• Pożywienie (zwierzęta mięsożerne, 
roślinożerne, wszystkożerne) 

3. Dbanie o zwierzęta  
w naszym otoczeniu
Rozpocznij dyskusję o tym, jak 
dbać o zwierzęta w domu lub klasie 
(zwierzęta domowe) i poza tymi 
miejscami (dzikie zwierzęta). Zachęć 

dzieci, aby odegrały odpowiednie role 
lub własnymi słowami opowiedziały  
o tym, jak opiekują się zwierzętami. 

4. Mierzenie wysokości
Ustaw w linii przynajmniej pięć zwie-
rząt, od najwyższego do najniższego. 
Za pomocą klocków 2x2 spróbujcie 
zmierzyć wysokość każdego zwierza-
ka. Zapytaj dzieci, dlaczego niektóre 
zwierzęta są większe lub wyższe 
niż inne. Za pomocą rysunku pokaż 
 związek między rozmiarami zwierzę-
cia a jego środowiskiem życia. 

5. Zgadnij, jakie zwierzę
Poproś, by jedno z dzieci opisało 
określone zwierzę. W tym czasie 
niech pozostałe dzieci spróbują na 
podstawie opisywanych cech (np. 
koloru, rozmiaru, rodzaju pożywienia 
lub środowiska) odgadnąć, o jakie 
zwierzę chodzi. 

Odkryj więcej na stronie 
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Cele edukacyjne
Dzieci:

• Nauczą się dzielić materiały na kategorie 
według jednego lub dwóch atrybutów 

• Poznają nowe słowa i podniosą 
kompetencje w zakresie komunikacji

• Zrozumieją koncepcję mierzenia  
w oparciu o nietypowe jednostki miary

• Nauczą się kreatywnie wyrażać siebie 
poprzez piosenki i opowieści
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