
                                   Drogie Żółwiki! Drodzy Rodzice!
              W tym tygodniu tematem przewodnim będzie: „Wycieczka do zoo”

Propozycje aktywności na 25.05.2020 r.

1. Ćwiczenia artykulacyjne „Wąż”. Naśladowanie syczenia węża „sssss” (język znajduje się
za dolnymi zębami, zęby są przybliżone, usta rozciągają się w uśmiechu).

2. Przyjrzyjcie się zdjęciom przedstawiającym zwierzęta mieszkające w zoo. Nazwijcie je i 
opowiedzcie, co o nich wiecie.

 

      3.   Wysłuchajcie tekstu piosenki „Wyprawa do zoo” U. Piotrowskiej

      [1]      A kto zamieszkał w zoo?                      [3]   Spogląda krzywo wąż
                Czy was ciekawi to?                                     i syczy, syczy wciąż,    
                Opowiem wszystko wam,                             i wije, wije się.
                bo się wybieram tam,                                    Pogłaskać go? O, nie!
                bo się wybieram tam.                                    Pogłaskać go? O, nie!

      [2]     Dzień dobry, panie lwie,                       [4]    A trąbą macha słoń.
               czy pan mnie pożreć chce?                            Czy mogę dać mu dłoń?
               Pan grzywę bujną ma                                     Zatrąbił tru-tu-tu,
               i ryczy głośno łaaaa....,                                   więc brawo biję mu,
               i ryczy głośno łaaaa...                                     więc brawo biję mu.

                                                  [5]    Do domu wracać czas,
                                                           lecz przyjdę tu nie raz,
                                                           lecz przyjdę tu nie raz.

       4.   Rozmowa inspirowana tekstem piosenki. Przykładowe pytania:
          -  Jakie zwierzęta mieszkają w zoo?
          -  Co to jest zoo?
          -  Jak należy zachowywać się w zoo?
          -  Dlaczego nie wolno karmić i drażnić zwierząt?
          -  Dlaczego zakłada się ogrody zoologiczne?

    



     5.   Zabawa ruchowa „Król lew na polowaniu”.  Zaproście do zabawy rodzeństwo i rodziców.
            Dziecko odgrywa rolę lwa, a pozostali uczestnicy zabawy – antylop. Antylopy poruszają się
            w różnych kierunkach. Na hasło lew zastygają w bezruchu, a dziecko – lew wychodzi na 
            łowy – może jednak upolować tylko to zwierzę, które się poruszy.

      6.   Zabawa dydaktyczna „Kto jest większy, a kto mniejszy?” Prosimy rozłożyć na dywanie 
            obrazki przedstawiające różnej wielkości zwierzęta mieszkające w zoo (załącznik 1).
            Ułóżcie je w szeregu – od najmniejszego do największego i odwrotnie. A teraz sami 
            spróbujcie pogrupować zwierzęta według własnej propozycji. Przeliczcie zwierzęta 
            w każdym szeregu.

       7.  Proponujemy Wam wykonanie ćwiczenia z KP3, k.71. Narysujcie po śladzie grzywę i ogon
            lwa. Następnie potnijcie pomarańczową kartkę lub krepinę na paski. Wyklejcie nimi grzywę
            lwa według wzoru. Dokończcie kolorować rysunek.

8. Na koniec proponujemy Wam Żółwiki obejrzenie filmu „Jakie to zwierzę?” 
https://youtu.be/npMhzO8XogQ

https://youtu.be/npMhzO8XogQ


                                                                                                                            ZAŁĄCZNIK 1


