ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE
I. Gdzie mieszkają dzik, żmija i łoś?
Rozmowa na temat dzikich zwierząt.
Rodzic pokazując ilustracje wymienia nazwy dzikich zwierząt żyjących w
Polsce: niedźwiedź, żmija, sarna, wilk, dzik, łoś, bielik i krótko je
charakteryzuje. Może skorzystać z poniższych informacji:
Niedźwiedź brunatny – drapieżny ssak. Jego sierść ma kolor
ciemnobrązowy. Można go spotkać w polskich górach / głównie w
Bieszczadach i Tatrach /. Niedźwiedzie to bardzo duże zwierzęta o grubej
szyi i nieco wydłużonej głowie. Żywią się najchętniej rybami.
Żmija zygzakowata – gatunek węża jadowitego. Ciało ma zazwyczaj w
kolorze ciemnozielonym lub brązowym, na grzbiecie nieco ciemniejszy
„zygzak”. Można ją spotkać na obrzeżach lasów i podmokłych łąkach.
Żywi się małymi zwierzętami: kretami, żabami, gryzoniami.
Wilk szary – drapieżny ssak. Wilki są podobne do średniej wielkości psów,
np. owczarków niemieckich. Ich sierść składa się z kilku rodzajów szarych i
białych włosów. Żywią się innymi zwierzętami. Można je spotkać w polskich
lasach, najwięcej jest ich w górach / Karpatach /.
Dzik – duży ssak. Wyglądem przypomina dużą świnię domową, jego skóra
jest pokryta szorstkimi włosami / szczeciną / w kolorze czarnym i
ciemnobrązowym. Dziki występują w całej Polsce. Są wszystkożerne,
najczęściej jedzą żołędzie, grzyby i inne rośliny.
Sarna – ssak parzystokopytny. Można ją spotkać w całej Polsce,
zamieszkuje głównie lasy liściaste, ale niektóre sarny przystosowały się do
życia na polach, łąkach, a nawet w pobliżu dużych miast. Sarna jest
zwierzęciem średniej wielkości, ma smukłe ciało i wysokie nogi. Kolor jej
sierści zmienia się w zależności od pory roku: latem jest czerwonobrązowa,
zimą – siwobrązowa. Żywi się trawami, ziołami, grzybami, owocami
leśnymi.
Łoś – największy ze ssaków kopytnych, ma duże, rozłożyste poroże. Można
je spotkać w wielu parkach narodowych w Polsce, lubi mokre podłoża, np.
bagna. Żywi się roślinami.
Bielik zwyczajny – duży ptak drapieżny, błędnie nazwany orłem. Można go
zobaczyć w różnych miejscach naszego kraju, głównie przy zbiornikach
wodnych / rzekach, jeziorach /, bo bieliki żywią się rybami.
II. Zabawa dydaktyczna – rodzic zasłania oczy, dziecko wybiera zwierzątko,
które będzie udawało. Oczywiście nie zdradza swojego wyboru. Następnie
rodzic otwiera oczy, dziecko prezentuje ruchy tego zwierzęcia oraz wydaje
odgłosy, które są podobne do odgłosów wydawanych przez to zwierzę. Po

prezentacji rodzic odgaduje o jakie zwierzę chodziło. Następnie uczestnicy
zamieniają się rolami.
III. „ Co to za zwierzę?” – praca z Kartą Pracy 2. str. 43.
Przed wykonaniem karty pracy, rodzic rozmawia z dzieckiem na temat tego, jak
poruszają się różne zwierzęta / pełzają, latają, biegają na czterech nogach /. Po
skończonej rozmowie dzieci wykonują kartę pracy.
IV. Praca plastyczna – „ Miś harmonijka”
Instrukcja wykonania pracy w podanym linku:
https://www.youtube.com/watch?v=tSHIcQKGTEA&feature=emb_titlep
V. Piosenka „ Zoo” słowa J. Brzechwa, muz. A. Korzyński
https://www.youtube.com/watch?v=D0UAt864EJU
Po wysłuchaniu piosenki omówienie jej treści:
- co znajduje się w zoo?
- co robią małpy, lis, żubr, dzik, niedźwiedź?
- jakie jeszcze zwierzęta można spotkać w zoo?
VI. „ Kto tak ryczy? Kto tak ćwierka?” – naśladowanie dźwięków wydawanych
przez zwierzęta / lwa, bociana, kozę, wilka, małpę, słonia, wróbla, sowę, osła /
VII. „ Co to za zwierzę?” – rozwiązywanie zagadek tematycznych.
Kolorowych piór ma w bród,
a między oczami wielki dziób.
Ten głośny skrzek to jej zasługa,
bo to jest głośna ……/ papuga /.
Do konia trochę podobna,
tak samo rży, gdy jest głodna.
Czarne pasy ma tam, gdzie są żebra,
bo to jest wesoła……/ zebra /.
Szary, duże uszy i trąba,
taki ma wygląd, że bomba!
Wielki jest jak cała jabłoń,
bo to jest szary ……/ słoń /.
Jestem duży i wesoły,
pływam w wodzie całkiem goły.
Błoto? Co mi tam!
Ja jestem szary …… / hipopotam /
VIII. „ Ale w zoo jest wesoło” – rysowanie pracy przedstawiającej zoo.

IX. „ Od najmniejszego do największego” – praca z Kartą Pracy 2 str. 44.
Rodzic czyta polecenia, dziecko kolejno wykonuje zadania z karty. Podają
nazwy zwierząt widocznych na zdjęciach i obrazkach.
X. „ Kto mieszka w lesie?” – rozmowa na temat zwierząt mieszkających w
polskich lasach na podstawie doświadczeń dzieci i obrazków, zdjęć.
XI. „ Żmija” – praca z Wyprawką str. 54.
Potrzebna jest rolka po papierze toaletowym.
XII. „ Kto mieszka w lesie?” – rozmowa na temat zachowania bezpieczeństwa
w kontaktach ze zwierzętami spotkanymi w lesie.
Praca z Kartą Pracy 2 str.45 – uzupełnianie ilustracji naklejkami.
Życzę przyjemnej pracy i zabawy.

