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  Raz, dwa, trzy – lew jest zły!

 Cztery, pięć, sześć – może cię zjeść!

Siedem, osiem, dziewięć nic o lwie już nie wiem.

Lecz baw się wesoło – bo lew siedzi w ZOO.

                      I tą wyliczanką witamy Was  Kochane Króliczki. 

   W tym tygodniu   wybierzemy się do ZOO by  poznać zwierzęta,  tam       
                   mieszkające.

                                                          Gotowi?

W  poniedziałek 08.06.2020  

wyruszymy z piosenką „Idziemy do Zoo”

              https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM 

                   a teraz przyśpieszamy i „Biegniemy do ZOO” 

                                  https://www.youtube.com/watch?v=ddibT4Lv9oI 

Zagadki słowne -posłuchajcie uważnie i odgadnijcie o jakich zwierzątkach 
jest mowa:

Trąbę z sobą nosi
Lecz nie jest trębaczem
Gdy pójdę do zoo
Pewnie go zobaczę. (słoń)

Dumny dźwiga swe dwa garby
Niczym dwa największe skarby
I jest bardzo w złym humorze
Że trzeciego nieść nie może. (wielbłąd)

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM
https://www.youtube.com/watch?v=ddibT4Lv9oI


Zabawny zwierzak w paski,
czasem mieszka w Afryce,
czasem nas przeprowadza
bezpiecznie przez ulicę. (zebra)

Najczęściej, kiedy pomyślę o nim,
widzę mieszankę zająca z koniem.
Na swoim brzuchu ma wielką kieszeń,
zamiast portfela w niej dziecko niesie. (kangur)

Często na głowie zwierz rogi ma,
a on na nosie nosi aż dwa. (nosorożec)

Skaczą zwinnie, niedościgle,
lubią robić różne figle. (małpki)

Krótka nazwa, długie zwierzę,
trochę straszne, mówiąc szczerze.
Pełza szybko, syczy srogo,
choć ma tylko łeb i ogon. (wąż)

Potrząsa grzywą,
ryczy za trzech.
Oto król zwierząt,
potężny pan … . (lew)

Wtorek 09.06.2020

Na dobry początek dnia porcja ruchu: „Zabawa z małpkami”
https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A

Zadanie główne  „Malowanie lwa”
Myślę, że wykonanie tej pracy dostarczy wam  dużo radości 

Do wykonania tej pracy plastycznej będziecie potrzebowali kartkę papieru, 
farby: żółtą i czerwoną oraz widelec, przydać się może czarny flamaster lub 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A


kredka. Zaczynamy od narysowania paluszkiem żółtego koła a następnie wokół
odciskamy widelec umoczony w farbie najpierw w żółtej a następnie 
czerwonej. Po wyschnięciu farby domalowujcie dla swojego lwa oczy, nos i 
buzię. 

Druga   inspiracja wykonania  „Lwa ” popatrzcie na filmiku wybierzcie sobie, która 
propozycja jest dla was odpowiednia. 

https://www.youtube.com/watch?v=YOnc6s2XotI

I jeszcze trzecia  propozycja wykonania lwa z papierowego  talerzyka i pasków papieru. Wybór 
należy do dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=YOnc6s2XotI


  Środa 10.06.2020

Na początek dnia proponujemy Wam zabawę ruchową: Taniec dla dzieci do 
piosenki z „Króla lwa” https://www.youtube.com/watch?
v=BEu1WLjOokY  ej  

Przenieśmy się teraz do krainy baśni i posłuchajcie bajki pt. „ Lulek jedzie do zoo”
https://www.youtube.com/watch?v=xlXEn3l6vYM 

 Po wysłuchaniu bajeczki posłuchaj, pomyśl i odpowiedz o jakie zwierze pyta Lulek. 

A teraz połóżcie się i przygotujcie na  masażyk - W ZOO

Najpierw nadchodzi słoń Idzie ciężkimi krokami

(dłonie na płasko, udają ciężkie kroki)

Biegnie koń

(dłonie uderzają lekko w rytmie galopu konia)

Australijski kangur skacze ogromnymi

skokami po plecach

(dłonie luźne w nadgarstkach uderzają lekko, wykonują skok i lądują na plecach)

Łasica skrada się po łup

(opuszki palców delikatnie i lekko przebiegają po plecach)

Lwica lirze swoje małe

(płaską dłonią głaszczemy plecy w kierunku z góry do dołu)

Wąż przesuwa się w śród traw

(ręka wije się po plecach)

Ulubione zwierzę wygina się

(delikatnie głaszczemy plecy)

Bawcie się wesoło i do miłego zobaczenia

 
Piątek 12.06.2020

Na początek dnia proponujemy dziś Wam rozgrzewkę  „Wyprawa do dżungli”

https://www.youtube.com/watch?v=xlXEn3l6vYM&fbclid=IwAR08JtYufyIy3FFevWOcHLB9QTf2PFN5H-Y5I2NzSNV8n1k0BOK1z7Xnttk
https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokYej
https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokYej
https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokYej


               https://www.youtube.com/watch?v=dG2xc1nmy5Q

I  czas na taniec do piosenki z Króla Lwa Zatańcz z dzieckiem w domu do piosenki 
będzie wesoło.

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY 

No a teraz, dla ochłody i skupienia i znajdź po 6 różnic na poniższych
ilustracjach: 

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY
https://www.youtube.com/watch?v=dG2xc1nmy5Q


Jeszcze jedno proste zadanie 
Nazwij zwierzątka przedstawione na obrazkach a następnie je policz: 
narysuj odpowiednią liczbę kropek w okienkach.

    

Pozdrawiamy Was serdecznie.❤ 


	
	Piątek 12.06.2020

