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1. Posłuchajcie piosenki „ Zoo” i spróbujcie bawiąc się przy niej śpiewać ją
2. Gdzie mieszkają dzik, żmija i łoś?
Rozmowa na temat dzikich zwierząt.
Rodzic pokazując ilustracje wymienia nazwy dzikich zwierząt żyjących w
Polsce: niedźwiedź, żmija, sarna, wilk, dzik, łoś, bielik i krótko je
charakteryzuje. Może skorzystać z poniższych informacji:
Niedźwiedź brunatny – drapieżny ssak. Jego sierść ma kolor
ciemnobrązowy. Można go spotkać w polskich górach / głównie w
Bieszczadach i Tatrach /. Niedźwiedzie to bardzo duże zwierzęta o grubej
szyi i nieco wydłużonej głowie. Żywią się najchętniej rybami.
Żmija zygzakowata – gatunek węża jadowitego. Ciało ma zazwyczaj w
kolorze ciemnozielonym lub brązowym, na grzbiecie nieco ciemniejszy
„zygzak”. Można ją spotkać na obrzeżach lasów i podmokłych łąkach.
Żywi się małymi zwierzętami: kretami, żabami, gryzoniami.
Wilk szary – drapieżny ssak. Wilki są podobne do średniej wielkości psów,
np. owczarków niemieckich. Ich sierść składa się z kilku rodzajów szarych i
białych włosów. Żywią się innymi zwierzętami. Można je spotkać w polskich
lasach, najwięcej jest ich w górach / Karpatach /.
Dzik– duży ssak. Wyglądem przypomina dużą świnię domową, jego skóra
jest pokryta szorstkimi włosami / szczeciną / w kolorze czarnym i
ciemnobrązowym. Dziki występują w całej Polsce. Są wszystkożerne,
najczęściej jedzą żołędzie, grzyby i inne rośliny.
Sarna – ssak parzystokopytny. Można ją spotkać w całej Polsce,
zamieszkuje głównie lasy liściaste, ale niektóre sarny przystosowały się do
życia na polach, łąkach, a nawet w pobliżu dużych miast. Sarna jest
zwierzęciem średniej wielkości, ma smukłe ciało i wysokie nogi. Kolor jej
sierści zmienia się w zależności od pory roku: latem jest czerwonobrązowa,
zimą – siwo-brązowa. Żywi się trawami, ziołami, grzybami, owocami
leśnymi.
Łoś – największy ze ssaków kopytnych, ma duże, rozłożyste poroże. Można
je spotkać w wielu parkach narodowych w Polsce, lubi mokre podłoża, np.
bagna. Żywi się roślinami.
Bielik zwyczajny – duży ptak drapieżny, błędnie nazwany orłem. Można go
zobaczyć w różnych miejscach naszego kraju, głównie przy zbiornikach
wodnych / rzekach, jeziorach /, bo bieliki żywią się rybami.
3. Zabawa dydaktyczna „ Jakie zwierzę udaję? –dziecko prezentuje ruchy tego zwierzęcia oraz 
wydaje odgłosy, które są podobne do odgłosów wydawanych przez to zwierzę. Po prezentacji 
rodzic odgaduje o jakie zwierzę chodziło. Następnie uczestnicy zamieniają się rolami i rodzic udaje 
zwierzę a dziecko zgaduje.
4. Wykonaj zadania z książki strona 43 i 45
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Zapraszam na język angielski
1. story „ I love a tadpole”
2. repeat Words
3. Song” Head, shoulders”
1.Proszę posłuchajcie piosenki pt. ,,ZOO”
po wysłuchaniu piosenki spróbujcie narysować zwierzątko, które najbardziej Wam się spodobało. 
Rysunek proszę wykonać farbami.

10.06.2020r

https://www.youtube.com/watch?v=fP-IzXYLfb0
https://www.youtube.com/watch?v=fP-IzXYLfb0
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
https://www.youtube.com/watch?v=yustYlSgIRk
https://www.youtube.com/watch?v=0SjyiRu1VjM&t=33s


1. „Gospodarstwo Agatki” – zabawa ruchowo-naśladowcza połączona z ćwiczeniami 
ortofonicznymi.
Rodzice zapraszają dzieci do zabawy, wyjaśniając, iż podczas jej trwania zamienią się one w różne 
zwierzęta i będą naśladować ich odgłosy oraz sposób poruszania się.

Tekst zabawy: Mała Agatka na wsi mieszkała i co dzień rano wcześnie wstawała (przeciągają się i 
ziewają kilkakrotnie). Razem z Agatką wstawały zwierzęta (podskoki), o których dziewczynka 
zawsze pamięta. Każde zwierzę wita się jak umie (ukłony), bo każde zwierzę swój język rozumie. 
Witają się kury, koty, kaczki, psy, itp..
2.Zabawa w prawdę czy fałsz: Rodzic mówi o różnych zwierzakach, o tym, co lubią jeść, gdzie 
śpią, co jest ich ulubionym zajęciem. Zadaniem dziecka jest ocenić, czy mówi prawdę, czy kłamię. 
Jeśli rodzic będzie mówić prawdę, klaśniecie 2 razy w dłonie i odpowiecie "tak". Gdy rodzic mówi 
źle, złapiecie się za prawe ucho i powiecie słowo "nie".
- Kot lubi pływać w akwarium
- Ryba lubi wygrzewać się na słońcu
- Papuga lubi latać
- Ulubionym przysmakiem ryby jest kość
- Kot bardzo dobrze lata
- Kot pije mleko
- Kot ma bardzo dużo kolorowych piór
- Pies miauczy
- Kot szczeka.
3. Zwierzątkowe zagadki:
Królem zwierząt jest, w Afryce mieszka.
Boi się go każdy roślinożerny koleżka,
Gdy na niego zapoluje, poleje się krew,
a ty już wiesz, że ten drapieżnik to... (lew)
                             Szczeka, merda ogonkiem i cztery łapy ma,
                              więc pewnie wiesz, że na myśli mam... (psa)
Mam dzieci w paski, ale nie jestem zebrą.
Ryję w ziemi, ale nie jestem ryjówką.
Mieszkam w lesie, a moim przysmakiem są żołędzie.(dzik)
                            Ma on trąbę ma, ma też kły,                      Jakieś zwierzę w trawie sssyczy,
                           Jeśli trzeba bywa zły!!!                               pewnie szuka tam zdobyczy.
                           Jego przodkiem mamut stary,                     skóra pokryta łuskami
                           po nim wielkie ma rozmiary!!(słoń)                z ciekawymi jest wzorkami.(wąż)

       Często dzioba nie zamyka,                                                             Czy mnie z ZOO 
podziwialiście,
       Gada jakby stara płyta.                                                                   kiedy jadłam z drzewa liście?
       Bywa również kolorowa                                                                 ,  Długą szyje wyciągałam,
      Chyba wiesz już o kim mowa?(papuga)                                              gdy tak sobie podjadałam.
(żyrafa)
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Praca plastyczna – „ Miś harmonijka”
Instrukcja wykonania pracy w podanym linku:
https://www.youtube.com/watch?v=tSHIcQKGTEA&feature=emb_titlep
Wykonaj zadanie z ksiażki strona 44
Żmija” – praca z niebieskiej teczki str. 54. 

https://www.youtube.com/watch?v=tSHIcQKGTEA&feature=emb_titlep

