Załącznik 12
Dzień dobry drodzy rodzice i przedszkolaki !
W tym tygodniu pobawimy się z dzikimi zwierzętami z całego świata.
TEMATYKA tygodniowa –08 -12.06.2020 - ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE
I ZWIERZĘTA NA ŚWIECIE
1. Gdzie żyją zwierzęta?- spróbujcie wykonać zadanie KP4 str. 29 a i 29 b patrząc na poniższą
mapę

2. Zadanie 3D z „Tukanem” -Wyprawka str.57
3. „Jakie słyszysz zwierzę? – zabawa słuchowa. Postarajcie się odgadnąć, co to za zwierzę:
https://www.youtube.com/watch?v=ZKhGL9Cu_a0
4. Zabawa „Jakie to zwierzę”- spróbujcie dokończyć zdanie.

Groźny jak… (lew)
Uparty jak… (osioł)
Łagodny jak… (baranek)
W wodzie czuję się jak… (ryba)
Powolny jak… (żółw)
Łazi po płotach jak… (kot)

Głodny jak… (wilk)
Mądry jak… (sowa)
Przebiegły jak… (lis)
Pracowity jak… (mrówka)
Dumny jak… (paw)

5. Zabawa „Tam w Afryce” – z pokazywaniem:
Tam w Afryce rzeka Nil,
(dzieci wskazują palcem jakiś obiekt przed nimi)
w niej krokodyl mały żył.
(robią z dłoni paszczę krokodyla)
Z tatą krokodylem
(kłapią „zębami” zrobionymi z dłoni)
pływał sobie Nilem,
(naśladują dłonią ruch płynącej ryby)
I śpiewał tak:
(podskakują)
Tam w Afryce…
DLA CHĘTNYCH!
Piosenka o krokodylu https://www.youtube.com/watch?v=5FxlJGCmanU
Bajka „Proszę Słonia” https://www.youtube.com/watch?v=rrRVX5Rs6vY
II Z WIZYTĄ W ZOO
1. A teraz zachęcam Was do odwiedzenia Zoo w Opolu, Warszawie i we Wrocławiu.
Opole = https://www.opole.pl/wirtualne-spacery/zoo_prezentacja/index.html?
fbclid=IwAR3Hto7yMK_zUK6rK1HfRV9mSbM3VHLulk8iNRJ3dlOVRFXsLzCly_ImUO0
Warszawa = https://www.youtube.com/watch?v=xD2na4OXzps
Wrocław = https://www.youtube.com/watch?v=CyGu48oYe5o
2. Wykonajcie zadanie KP4 str.30a i 30b
3. Zabawy interaktywne
Dopasuj zwierzę https://ciufcia.pl/gry-dla-dzieci-mlodszych/wakacyjna-walizka/dopasowywanka
Znajdź pary z rybką MiniMini https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/zabawa-wpary-2
4. Posłuchaj piosenki o ZOO https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM
i o Zebrze, może chciałbyś narysować własną? https://www.youtube.com/watch?
v=uG0aRu5oX6M&list=PLyGd4YGNcljRUdGNmqVKsIlLzXzKCsF1F
Piosenka
III POLSKIE ZWIERZĘTA
1. Czas na ruch -”
Skaczemy, biegniemy, ćwiczymy, tańczymy!” https://www.youtube.com/watch?
v=OZTYeTEZ2wA
„Jeden skok do przodu” - https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
2. Zagadka – wyjmijcie z klaseru te cztery litery. Następnie ustawcie je od najmniejszej liczby
kropek do największej a otrzymacie hasło.
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Brawo! Nasze dzisiejsze hasło to -PARK
Polskie Parki Narodowe – co to , po co istnieją”. Zapraszam na film
https://www.youtube.com/watch?v=5rJFs-Osdhk
Dla chętnych -Ptaki i zwierzęta pod ochroną w Polsce https://www.youtube.com/watch?v=NNKfImtzMU
3. Proszę wykonajcie zadanie z KP4 str. 31a i 31b
4. Blok zajęć o emocjach -zazdrość -Dla chętnych!
„Poniedziałkowe opowieści” Dominika Niemiec
Poniedziałek w przedszkolu to wyjątkowy dzień dla grupy pszczółek. Zawsze po śniadaniu,
jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, gdy wszyscy już siedzą ma dywanie, pani Ewelina zadaje to
samo pytanie, które wywołuje falę poniedziałkowych opowieści:
–– Co robiliście w miniony weekend?
Wszyscy są chętni do opowiadania historii: o gościach, którzy pojawili się w ich domu;
o zabawach z mamą i tatą; o pieczeniu ciastek z babcią; o oglądaniu bajek; o spacerach
i przejażdżkach na rowerze; o pływaniu na basenie i o weekendowych wycieczkach. Te historie
o wycieczkach Kasia lubi najbardziej i zawsze czeka, aż któreś z dzieci zacznie opowiadać –
„Proszę pani, a ja byłem w niedzielę…”.
Tak te opowieści są dla niej zdecydowanie najciekawsze. Przedszkolaki opowiadały już
wiele historii o wycieczkach. Kiedyś Ola pojechała z mamą do Warszawy i z wypiekami na twarzy
opowiadała dzieciom o planetarium, które mieści się w warszawskim Pałacu Kultury. Antek nie
mniej przeżywał spotkanie ze smokiem wawelskim, a bliźnięta Jaś i Staś niedawno miały okazję
uczestniczyć z rodzicami w spływie kajakowym – to dopiero była mokra historia. Ale dziś
najbardziej rozentuzjazmowana była Anielka.
–– Proszę pani, czy ja mogę opowiedzieć o swoim weekendzie?
–– Oczywiście, Anielko, zamieniamy się w słuch.
–– Przez kilka dni nie było mnie w przedszkolu, bo pojechałam z mamą do mojej cioci, do
Wrocławia.
Kasia uśmiechnęła się do siebie. Już wiedziała, że zaczyna się historia z kategorii jej
ulubionych, historia o wycieczce.
–– I co tam ciekawego widziałaś? – z zaciekawieniem zapytał Olek.
–– Byłyśmy w sobotę w prawdziwym zoo! Oglądałam tam małpy i żyrafy, i takie śmieszne leniwe
leniwce. I zwiedzałyśmy z mamą afryka…, afryka…, afrykarium, w którym było strasznie gorąco.
I były tam latające papugi, i jedna nawet przeleciała mi nad głową. – Anielka wyrzucała z siebie
kolejne informacje z szybkością mknącej po torze wyścigówki, tyle miała do powiedzenia o zoo.
Nagle Kasia nieco posmutniała, poczuła coś dziwnego. Ona zawsze marzyła o wycieczce do
zoo. Nie umknęło to uwadze pani Eweliny. Dzieci skończyły swoje opowieści i zabrały się do
pracy. Po wysłuchaniu przygotowanego przez panią wiersza o żyrafie oraz wykonaniu zadania w
książeczkach wszyscy zabrali się w najlepsze do zabawy. Pani cały czas obserwowała Kasię, która
od czasu porannej opowieści Anielki była wyraźnie nieswoja. Pani podeszła do Kasi, która ukryła
się w kąciku czytelniczym i właśnie przeglądała swoją ulubioną książeczkę.
–– Kasiu, powiedz mi, co się dzieje? Czyżbyś miała zły humor?
–– Nic takiego. Jestem chyba zazdrosna, a wiem, że to niezbyt dobrze.
–– Zazdrosna, ale o co?
–– Bo, Anielka była w zoo, a ja zawsze o tym marzyłam. I ona nawet widziała moje ukochane
małpki, o… takie jak te – powiedziała Kasia z wyrzutem i smutkiem, wskazując na obrazki w
książce.

Pani spojrzała na Kasię z czułością.
–– Rozumiem już. Ale wiesz, zazdrość to całkiem normalne uczucie i wcale nie musi być złe. Pod
warunkiem, że nie trwa zbyt długo i się go w sobie nie pielęgnuje. Być może twoje marzenie
jeszcze się spełni, a na razie mam dla ciebie pewną propozycję.
–– Jaką? – zainteresowała się Kasia.
Wtedy pani zawołała Anielkę, a potem długo, długo szeptała coś do ucha obu
dziewczynkom.
Dzień mijał, a po obiedzie pani Ewelina zapowiedziała dzieciom niespodziankę. Zaprosiła
wszystkich do obejrzenia filmu o zoo, a Anielka i Kasia zostały prelegentkami. Pani w
odpowiednich momentach zatrzymywała film, a dziewczynki opowiadały dzieciom o zwierzętach,
które mieszkają w zoo. Anielka podzieliła się wszystkimi informacjami, które pamiętała z
wycieczki do Wrocławia, a Kasia błyszczała znajomością wielu szczegółów z życia zwierząt, które
znała z filmów przyrodniczych oglądanych codziennie w domu. Po ciekawym wystąpieniu
dziewczynki zostały nagrodzone przez resztę dzieci gromkimi brawami.
Po zazdrości, którą wcześniej czuła Kasia, nie było już śladu. A w dodatku pani Ewelina
powiedziała, że postara się namówić panią dyrektor, by na kolejną wycieczkę przedszkolaki mogły
pojechać właśnie do zoo.
Rodzicu ! Po przeczytaniu tekstu poproś dziecko, by spróbowało opowiedzieć jego treść własnymi
słowami. Zwracamy uwagę na emocje, które odczuwali główni bohaterowie. Pytamy dzieci: O co
była zazdrosna Kasia? Co zrobiła Pani, by pomóc Kasi pokonać zazdrość i wykorzystać wiedzę
dziewczynki o zwierzętach? Co innego mogłyby razem zrobić dziewczynki, by przybliżyć innym
dzieciom informacje o zoo?
IV ŁAŃCUCH POKARMOWY
1.Pamiętacie zwierzę, które wystąpiło w baśni „Czerwony Kapturek”?
Czy wilk naprawdę mógłby połknąć człowieka? ( nie)
Co jada wilk? (mięso)
Jak zachowywać się w lesie? ( nigdy nie wolno samotnie chodzić po lesie, zawsze w obecności
dorosłych, nie wolno się zbliżać do zwierząt, dotykać- nawet jeśli wyglądają na miłe i
przyjazne)
Co robić na wypadek kontaktu z nieznanym zwierzęciem? ( po cichu, wolno wycofujemy się)
Jakie inne groźne zwierzęta oprócz wilka można spotkać w lesie? ( niedźwiedzie, lisy, dziki )
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2. „Przysłowia o wilkach”*
Zastanówcie się co mogą oznaczać?
–– Nie wywołuj wilka z lasu.
–– Wilk syty i owca cała.
–– Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.
–– Natura ciągnie wilka do lasu.
–– Wilk w owczej skórze.

LIS

–– Człowiek człowiekowi wilkiem.
Co jedzą leśne zwierzęta ?” https://www.youtube.com/watch?v=uplghwDnoGA&vl=pl
3. Proszę wykonajcie zadanie w KP4 str. 32a
4. Dla chętnych dzieci !
Bajka „O wilku i siedmiu koźlątkach”https://www.youtube.com/watch?v=7SQ4kpaYHcU
Piosenka o lisku https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4
V ZWIERZĘTA AKTYWNE NOCĄ
1. Zwierzęta aktywne nocą”
Czy wszystkie zwierzęta są aktywne nocą?
Jakie znacie zwierzęta aktywne nocą ?
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Spróbujcie pokazać zwierzęta , które są aktywne nocą? A które są aktywne w dzień?
Czym charakteryzują się zwierzęta aktywne nocą? (mają duże oczy, żeby wychwytywać
dużą ilość światła, duże uszy – zjawisko echolokacji, bardzo dobrze rozwinięty zmysł węchu)
2. Wykonajcie zadanie z KP4 str. 32b

3. „Kim jestem?” – zabawa ruchowo – naśladowcza. Pobawcie się w kalambury i przedstawiajcie
za pomocą ruchu wybrane zwierzęta leśne.
4. Dla chetnych dzieci ! Wykonajcie nietoperza wg własnego pomysłu i chęci lub z pomocą
internetu tutaj
5.Zajrzyjcie na stronę https://zoosafari.com.pl/karmienia-zwierzat-na-zywo/ i zobaczcie jak
wygląda karmienie poszczególnych zwierząt. Mieliśmy jechać tam na wycieczkę, może w
przyszłym roku się uda:-)
Wszystkie podane tematy są do swobodnego wykonania , nie musi być określona kolejność.
Mile widziane zdjęcia z działalności wspólnej :-)
Miłej zabawy kochani i ogromne uściski dla Was:-)
R.G.

