
                                           Drogie Żółwiki! Drodzy Rodzice!

Propozycje aktywności na 28.05.2020 r.

1. Ćwiczenia oddechowe „Zwierzęta egzotyczne”. Dziecko za pomocą słomki nanosi pokarm 
na planszę ze zwierzęciem (trawę i banany prosimy porozcinać na pojedyncze elementy). 
Ćwiczenie wdechów i wydechów (załącznik 1).

      2.  Zabawa słowna „Znam to zwierzę”. Popatrzcie na obrazki różnych zwierząt egzotycznych.
           Na zmianę z mamą lub rodzeństwem wylosujcie obrazek i ułóżcie zdanie na jego temat np. 
           Żyrafa ma długą szyję. Zebra jest w paski. (załącznik 2)
     
      3.  Wysłuchanie wiersza „W zoo” Danuty Wawiłow: 
        
          W zoo jest wesoło,                             Ale najładniejsze 
           ludzie chodzą wkoło,                        są zielone rybki, 
           byk ma duże rogi,                              patrzą sobie na mnie 
           bocian nie ma nogi,                           zza zielonej szybki 
           foka pływa w stawie,                         i zębów nie mają 
           nie widać jej prawie,                          i rogów nie mają 
           słonie wodę piją,                                i tylko tak sobie 
           niedźwiedzie się biją,                         pływają, pływają, 
           sowa w domku siedzi,                        pływają, pływają 
           boi się niedźwiedzi.                            i się uśmiechają. 

       4. Rozmowa na temat wiersza i uporządkowanie wiadomości na temat praw zwierząt: 
                        -    Wymieńcie zwierzęta, o których jest mowa w wierszu.

– Które zwierzęta podobały się dziecku najbardziej ? 
– Jakie prawa mają zwierzęta? (Nie wolno zadawać im bólu i cierpienia. Należy 

zapewnić im właściwe warunki życia. Należy chronić je przed warunkami 
atmosferycznymi, które zagrażają ich życiu lub zdrowiu. Należy zapewnić im 
odpowiedni pokarm i wodę.) 

  
       5. Zabawa ruchowa „Zoo”. Zapraszamy Was teraz do zabawy. Biegajcie swobodnie po pokoju.
           Na wypowiedziane przez rodzica hasło: zoo naśladujcie wybrane przez siebie zwierzę egzo-
           tyczne. Zabawę powtarzamy kilka razy. Ćwiczenie refleksu.
      
       6. Proponujemy Wam wykonanie wybranego zwierzątka z zoo wg własnego pomysłu. 
           Jeśli macie ochotę możecie skorzystać z podanych propozycji (załącznik 3). 

       7. Gdy już wykonaliście swoje zwierzątko, spróbujcie ułożyć o nim krótkie opowiadanie. 
           Poproście rodziców o zapisanie waszych wypowiedzi. 

       8. Na koniec proponujemy obejrzenie filmu edukacyjnego 
           https://www.youtube.com/watch?v=xlXEn3l6vYM 
                       
 
                          Miłej zabawy !                                 Wychowawczynie 

https://www.youtube.com/watch?v=xlXEn3l6vYM
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