
                                 Drogie Żółwiki! Drodzy Rodzice!

Propozycja aktywności na 12.05.2020 r.

1. Ćwiczenia oddechowe „Kacze piórko”. Zapraszamy Was do zabawy z wykorzystaniem 
piórek oraz pudełek  różnych rozmiarów. Umieśćcie piórko w największym pudełku i 
dmuchajcie na nie w taki sposób, aby przemieszczało się wzdłuż ścianek pudełka, lecz nie 
wyskoczyło poza nie. Jeśli sobie poradziliście z tym ćwiczeniem, to wykonajcie je 
ponownie, umieszczając piórko w mniejszym pudełku. 

2. „Jakie to zwierzę ?” - rozwiązywanie zagadek o zwierzętach z wiejskiego podwórka. 

            Kiedy pędzę, galopuję,                                     Czarne, białe i łaciate, 
            powiew wiatru w nozdrzach                             spotkasz je na łące latem, 
            czuję.                                                                 nikt przed nimi nie ucieka, 
            Jeśli cukru kostkę dasz,                                     dać Ci mogą dużo mleka. 
            miejsce na mym grzbiecie masz.                                   (krowa)
                        (koń)

            Co to za damy żyją w chlewiku,                      Siedzi na grzędzie w kurniku
            Grube, różowe, jest ich bez liku.                      i nie woła kukuryku.
            Małe oczka, krótkie ryjki mają                        O pisklęta swoje dba, 
            i zawsze chrum, chrum,                                   gdy dasz ziarno, jajo da.
            chrumkają.                                                                  (kura)
                      (świnki) 

            Na pewno świetnie poradziliście sobie z odgadnięciem zagadek.
            Dzisiaj porozmawiamy o innym zwierzątku, które znajduje się na poniższym obrazku. 

           - Jak myślicie co to za zwierzę? (dżdżownica) 
           - Czy ktoś z Was widział dżdżownicę? 
           - Gdzie możemy ją spotkać? 

3. Zapraszamy Was do obejrzenia filmu edukacyjnego o dżdżownicy 
https://www.youtube.com/watch?v=SCEtVBhNEIs . 

4. Rozmowa na temat budowy, trybu życia oraz pożytecznej roli dżdżownicy: 
- Jak wygląda dżdżownica ? 
- Jak się porusza ?
- Czy ma nogi? 
- Gdzie żyje? 

https://www.youtube.com/watch?v=SCEtVBhNEIs


- Czy dżdżownice są pożyteczne ? 
5. Zabawa ruchowa „Idą dżdżownice”. Na hasło: dżdżownice śpią w ziemi – dzieci leżą 

swobodnie na brzuchu. Na hasło: idą dżdżownice – dzieci poruszają się ruchem 
pełzającym do przodu.

6. Dżdżownica – praca plastyczno-techniczna. Proponujemy Wam wykonanie dżdżownicy 
z wykorzystaniem rolek po papierze toaletowym. Możecie skorzystać z propozycji 
przedstawionej na stronie  https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/02/teczowa-
dzdzownica-kolaz.html 

                  Drogie Żółwiki. Zachęcamy Was do obserwacji dżdżownic i innych małych zwierząt w 
                  ogrodzie lub na działce.
                                                                       Wesołej zabawy 
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