08.06.2020
Termin: 08.06. - 12.06.2020
Temat: "Zwierzęta świata"

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci,
Witamy Was serdecznie w kolejnym tygodniu. Czeka nas czas pełen nowych doświadczeń i emocji.
Wspólnie wybierzemy się do świata zwierząt. Poznamy tajemnice morskich głębin oraz wybierzemy
się na wycieczkę po safari. Dowiemy się, jakie zwierzęta żyją w krainie wiecznej zmarzliny, a także co
to znaczy "gatunek zagrożony". Poznamy historię wrocławskiego ZOO, a także wykonamy
fantastyczne prace plastyczne. Czy jesteście gotowi na nową przygodę? Zapraszamy! :)

8 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

Temat: "Mieszkańcy podwodnych krain"
Cele:

•
•
•
•

Poszerzanie wiedzy na temat organizmów żyjących w wodzie.
Zdobycie wiedzy na temat zwierząt egzotycznych mieszkających na innych kontynentach w
różnych biocenozach.
Rozwijanie wyobraźni, fantazji.
Rozwijanie zdolności improwizacyjnych.

1. "Morskie zwierzęta" - filmy edukacyjne dla dzieci.
Obejrzycie filmy i postarajcie się zapamiętać, jakie zwierzęta żyją w morzach i oceanach.
"Morskie zwierzęta"
"Zwierzęta w oceanie"
2. "Gdzieś w głębinach morskich fal" - piosenka.
Posłuchajcie piosenki.
•
•

Jakie zwierzęta morskie wystąpiły w piosence?
Czy piosenka jest wesoła czy smutna?

"Gdzieś w głębinach morskich fal"
3. "Rekin" - praca plastyczna.
Do wykonania rekina potrzebne będą:
•
•
•
•

niebieska kartka z bloku technicznego,
papier kolorowy rysunkowy lub techniczny,
szablony (opcjonalnie),
gotowe oczy samoprzylepne (opcjonalnie).

"Rekin"
4. "Zgaduj zgadula" - zagadki tematyczne.
"Ośmiornica"

W głębinach mórz i oceanów
już wiele razy ją widziano.
Mówią, że dziwnym jest stworzeniem,
bo ma aż osiem długich ramion.
"Krab"
Pancerz go chroni z każdej strony
i tak, jak jego kuzyn rak.
Jest w ostre szczypce uzbrojony,
lecz chodzi bokiem, a nie wspak.
"Ryby"
Łuską są pokryte
od nosa po ogon.
Pod wodą pływają,
więc mówić nie mogą.
"Rekin"
Kiedy ten drapieżnik morski
zbliża się do jakiejś plaży,
ludzie z wody wyskakują,
jakby ich zaczęła parzyć.
"Wieloryb"
Ten morski kolos pływa
naprawdę doskonale,
więc rybią nosi nazwę,
choć rybą nie jest wcale.
5. "Baby shark" - układ taneczny do piosenki.
Zatańczcie do naszej ulubionej piosenki. :)
"Baby shark"
6. "W oceanie" - zabawa interaktywna.
Zapamiętajcie jak najwięcej szczegółów!
"W oceanie"
Dobrej zabawy! :)

9 czerwca 2020 r. (wtorek)

Temat: "Na dalekiej północy"
Cele:
•
•
•

Zapoznanie z nazwami i wyglądem zwierząt z krajów o zimnym klimacie.
Rozumienie potrzeby harmonijnego współżycia świata roślin, zwierząt i ludzi.
Kształtowanie umiejętności matematycznych.

1. "Poznajemy Arktykę" - bajka dla dzieci.
Obejrzyjcie bajkę i odpowiedzcie na pytania:
•
•
•
•
•

Gdzie znajduje się Arktyka?
Kto mieszka na Grenlandii?
Jak się nazywa dom Eskimosów?
Co to jest echolokacja?
Czym żywią się foki?

"Poznajemy Arktykę"
"O Grenlandii"
2. "Pingwinek" - piosenka.
Posłuchajcie piosenki i spróbujcie zatańczyć jak pingwiny. :)
"Pingwinek"
3. "Pingwinia rymowanka" - zabawa ruchowo-naśladowcza.
Spróbujcie wypowiadać rymowankę z równoczesnym pokazywaniem gestów.

Trzy pingwiny się spotkały,
(tupanie nogami)
Skrzydełkami pomachały,
(Dłonie na ramionach, machanie rękami)
Razem głośno zaklaskały,
(klaskanie ze sąsiadem w swojej trójce)
i oczkami zamrugały.
(mruganie oczami)
W prawo skok, w lewo skok,
(zgodnie z tekstem)
i za ręce hop, hop, hop.

(dzieci łapią się za ręce)
Kuper w tył, skrzydła cap,
(Wygięcie bioder w tył, uderzenie rękami w uda)
i za ostry dziobek złap.
(delikatne złapanie za nos partnera)
Nóżka w przód, druga też. (zgodnie z tekstem)
kucnij i na brzuchu leż.
(zgodnie z tekstem)
4. "Niedźwiedź polarny" - praca plastyczna.
Do wykonania niedźwiedzia polarnego potrzebne będą:
•
•
•
•
•
•
•

okrągły talerz papierowy,
klej,
biała bibuła,
czarny mazak,
nożyczki,
plastikowy kubek,
odrobina plasteliny w białym kolorze.

"Niedźwiedź polarny"
5. "Symetryczne obrazki" - zabawa matematyczna.
Przeciągnijcie elementy w odpowiednie miejsca, żeby rysunki były ułożone symetrycznie.
"Symetryczne obrazki"
6. "Pingwinki" - puzzle wirtualne.
"Pingwinki"
Powodzenia! :)

10 czerwca 2020 r. (środa)

Temat: "Zwierzęta egzotyczne"
Cele:
•

Zdobycie wiedzy na temat zwierząt egzotycznych mieszkających w Afryce, Azji, Australii.

•
•

Nabywanie umiejętności kojarzenia zwierzęcia z jego środowiskiem naturalnym.
Nauka bezpiecznego zachowania w obecności zwierząt nieznanych dzieciom.

1. "Zwierzęta afrykańskie" - bajka dla dzieci.
Obejrzyjcie bajkę i postarajcie się odpowiedzieć na pytania:
•
•
•
•
•

Do czego służy żyrafie długa szyja?
Jak się nazywają kły słonia?
Jak długo mogą żyć strusie?
Jakie zwierzę nazywamy "Królem zwierząt"?
Jakie zwierzęta możemy spotkać w Afryce?

"Zwierzęta afrykańskie"
2. "Odgłosy zwierząt safari" - zagadki tematyczne.
Posłuchajcie odgłosów zwierząt afrykańskich. Czy udało Wam się rozpoznać wszystkie dźwięki?
"Odgłosy zwierząt"
3. "Gry planszowe" - gra edukacyjna.
Którą grę lubicie najbardziej? :)
"Gry planszowe"
4. "Bambi i lew" - piosenka.
Poruszajcie się w rytm piosenki. :)
"Bambi i lew"
5. "Lew z rolki" - praca plastyczna.
Do wykonania lwa potrzebne będą:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rolka po papierze toaletowym,
żółta farba,
pędzelek,
kubeczek z wodą,
klej,
nożyczki,
2 ruchome oczka,
foremka do muffinek,
czarny marker.

"Lew z rolki"
6. "Zwierzęta w Australii" - prezentacja.
Obejrzyjcie prezentację i powiedzcie, jakie zwierzęta zamieszkują Australię?
"Zwierzęta w Australii"

Spróbujcie swoich sił! :)

12 czerwca 2020 r. (piątek)

Temat: "Wycieczka do ZOO"
Cele:
•
•
•

Wyrabianie nawyków odpowiedzialności za swoje postępowanie.
Zwrócenie uwagi na zwierzęta chronione, wyjaśnienie przyczyn ochrony zwierząt.
Rozpoznawanie i nazywanie niektórych gatunków zwierząt.

1. "Idziemy do ZOO" - piosenka.
"Idziemy do ZOO"
2. "Na jaką głoskę?" - gra interaktywna.
Sprawdźcie, czy potraficie odgadnąć. :)
"Na jaką głoskę?"
3. "Poznajemy zwierzęta w ZOO" - film edukacyjny.
Obejrzyjcie film i sprawdźcie, czy zapamiętaliście:
•
•
•
•
•
•
•

Co to jest ZOO i kto w nim mieszka?
Jak należy zachować się w ZOO?
Gdzie żyją tygrysy?
Co to znaczy gatunek zagrożony?
Do czego służy słoniom trąba?
Czy krokodyle rodzą się z jajek?
Kto jest praprzodkiem krokodyla?

"Poznajemy zwierzęta w ZOO"
4. "Wycieczka do ZOO" - gra interaktywna.
Przed Wami kilka ciekawych zadań do wykonania. :)
"Wycieczka do ZOO"
5. "150 lat wrocławskiego ZOO" - film edukacyjny.
Czy zapamiętaliście:

•
•
•
•

Jak miał na imię pierwszy słoń, który przybył do wrocławskiego ZOO?
Co to jest małpiarnia?
Kim była Amanda?
Co możemy zobaczyć w Afrykarium?

"150 lat wrocławskiego ZOO"
6. "Niebieski słonik" - praca plastyczna z elementami ćwiczeń logopedycznych.
Pamiętajcie, aby podczas ćwiczeń nabierać powietrze nosem, a wypuszczać ustami.
Do wykonania słonia potrzebne będą:
•
•
•
•

2 niebieskie kartki A 4,
klej,
nożyczki,
słomka.

"Niebieski słonik"
Do dzieła! :)

