Propozycje zajęć i zabaw 08.06.2020-12.06.2020

Temat: „Zwierzęta duże i małe”

1. „Idziemy do ZOO” – nauka piosenki oraz wspólna zabawa z dzieckiem.
https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM
Idziemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo
Zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo
Zoo, zoo, zoo
W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop
W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop
Za ogony siebie łapią
I na linach się bujają
W pierwszej klatce małpy skaczą hop, hop, hop
A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj
A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj
Ciągle skrzeczą, piszczą, wrzeszczą
Daj mi loda, ciastko, żelka
A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj...
Idziemy do zoo, zoo, zoo …
Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup
Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup
Bo tak już jest to zrobione
Trąbą piją wodę słonie
Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup
No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi
No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi
Nie wiadomo wciąż dlaczego
Humor dopisuje hienom
No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi
Idziemy do zoo, zoo, zoo…

2. Oglądanie ilustracji zwierząt mieszkających w ZOO. Rozmowa na temat dzikich
zwierząt, zwrócenie uwagi na ich charakterystyczne cechy (np. słoń, żyrafa, małpa,
kangur, słoń, lew, tygrys, wielbłąd).

3. Drodzy rodzice zapoznajcie dzieci z poniższym wierszem i porozmawiajcie na temat
jego treści oraz zwierząt występujących w wierszu.

ZOO
Bolesław Kołodziejska
Tutaj w ZOO jest wesoło,
Tutaj małpki skaczą w koło,
Tutaj ciężko chodzą słonie,
Biegną zebry niczym konie,
Żółwie wolno ścieżką kłapią,
W wodzie złote rybki chlapią,
Szop pracz, takie czyste zwierzę,
Ciągle sobie coś tam pierze.
Struś dostojnie w koło chodzi,
Spieszyć mu się nie uchodzi,
A w najdalszej części zoo
Dwa leniwce się gramolą,
Wolno wchodząc na dwa drzewa,
Gdzie się każdy z nich wygrzewa
I zapada w sen głęboki.
4. Wyprawka 41 – praca konstrukcyjna.
Dzieci wypychają elementy lwa, naklejają włóczkę (grzywa, ogon) oraz łączą
poszczególne elementy.
5. „Słoń” – wydzieranka z gazety.
Dziecko targa na małe kawałki gazetę (nie robi kuleczek). Wytargane kawałki przykleja
na sylwecie słonia.

6. „Kolorowe papugi” – zapoznanie z wyglądem i zwyczajami papugi. Utrwalenie
znajomości podstawowych kolorów.

ARA

NIMFA

ŻAKO

KAKADU

BARABANDA

PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI

7. „Ara – porozmawiaj z nami zaraz” – wdrażanie do wyraźnego mówienia. Dzieci
zastanawiają się: Co potrafi robić papuga? Odpowiedzi szukają w wierszyku
J. Brzechwy.
„Papużko, papużko,
Powiedz mi coś na uszko.”
„Nic nie powiem, boś Ty plotkarz,
Powtórzysz każdemu, kogo spotkasz.”
8. „Koty i kotki” – określanie cech jakościowych i ćwiczenie umiejętności używania tych
określeń.
Rozmawiamy z dzieckiem o kotach zadając następujące pytania:
Jakie są kotki?
Za co je lubimy?

Jakie mają zwyczaje?
Jak miauczą?
Następnie pokazujemy obrazki kota domowego, żbika i rysia. Dzieci wskazują małego kota,
większego oraz największego. Dzieci odpowiadają czym różnią się te koty.

Ciekawostka
Żbiki – zamieszkują góry zwane Bieszczadami, mieszka również w Beskidach
Rysie – zamieszkują góry w Bieszczadach oraz mieszkają niedaleko nas, w Kampinosie

KOT

ŻBIK

RYŚ

9. Karta Pracy 2.36 – utrwalenie wyglądu i miejsca zamieszkania tygrysów, ćwiczenia
małej motoryki.
Te niebezpieczne drapieżniki zamieszkują Azje, można je obejrzeć w ZOO. Są
kuzynami naszych kotów, ale dużo większymi, mają piękne futro w żółto-czarne pasy.
10. „Kotki, koty, kocury” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.
Dzieci na hasło: Kotki naśladują kocięta; na hasło: Koty naśladują dorosłe koty; na
hasło: Kocury naśladują drapieżniki np. tygrysa, lwa.
11. Karta Pracy 2.35 – usprawnianie percepcji wzrokowej.
Dzieci wyszukują ukryte zwierzęta (lisa, dzika, sowę, zająca, sarnę). Podają ich
nazwy, przeliczają i odpowiednio kolorują, chętne dzieci kolorują las.

12. Zabawy ruchowe

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI
https://www.youtube.com/watch?v=V9geau8T1JY
https://www.youtube.com/watch?v=LgWww5B5NAo
Życzę miłej zabawy i wspaniałego nowego tygodnia 
Ewelina K.

