
                                                                    KOLOROWE RYBKI 

                                                          ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE  13 

 

Kochane dzieci, drodzy Rodzice 

Kolejne aktywności dzieci na klejne 5 dni 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o zwierzętach 

                 

PRZEGLĄDANIE książek o zwierzętach 

TAM w Afryce- zabawa z pokazywaniem 

Tam w Afryce rzeka Nil                dzieci wskazują palcem jakiś obiekt przed sobą 

W niej krokodyl mały żył             dzieci  robią z dłoni paszczę krokodyla 

Z  tatą krokodylem                       dzieci  klepią „zębami” zrobionymi z dłońmi 

Pływał  sobie Nilem                      dzieci naśladują dłonią ruch płynącej ryby 

I śpiewał tak                                  dzieci podskakuj 

Tam w Afryce…                             dzieci wymyślają zakończenie 



ĆWICZĘ ze zwierzętami- naśladowanie zwierząt za pomocą ruchu 

GDZIE żyją zwierzeta?- praca z mapą,próba nazwania  zwierząt, podział na głoski i sylaby, przeliczanie, 

podział na żyjące na lądzie i w wodzie 

 

DOPASOWYWANIE zwierząt do środowisk ich życia- karta pracy 29 a b 

ZABAWA z piłką- przy podawaniu piłki wymienienie nazwy jakiegokolwiek zwierzęcia 

ZWIERZĘTA afrykańskie-  narysowanie sylwetki lwa bez grzywy a następnie  dorysowywanie, 

domalowywanie albo przyklejanie  lwowi grzywy- możesz  skorzystać z mapy zamieszczonej powyżej 

WYMIEŃ 10 zwierząt- mogą to być zwierzęta żyjące w olsce lub na świecie 

WYSŁUCHANIE piosenki- Mucha w mucholocie- taniec do piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc 

POCIĄG- zabawa z rodzeństwem albo z rodzicami 

ODGŁOSY zwierząt- odgadnięcie co to za zwierzę?- czy jego odgłos jest grożny czy łagodny 

https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc
https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU


KAMELEON- jakie kolory ma na ciele, jakie jeszcze znasz kolory? 

                                              

PINGWIN- zagadka- Ten dość znany dziwny ptak 

                                     Elegancki nosi frak 

                                     I we fraku swym na co dzień 

                                     Bierze kąpiel w zimnej wodzie 

- wskazanie występowania pingwina na mapie. 

                                                    



 

CZY byliście kiedyś w zoo? Jak wyjaśnić swoimi słowami co to jest zoo? Dlaczego niektóre zwierzęta 

mieszkają w zoo? Jak należy się tam zachowywać? Czy wolno karmić zwierzęta w zoo? – próba 

odpowiedzi na pytania 

UMIESZCZENIE nalepek w odpowiednich miejscach- karta pracy 30 a b 

ŻYRAFA- namalowanie żyrafy na dużym arkuszu papieru, centki można zrobić palcem zamoczonym w 

farbie 

CHODZĘ jak…- zając, kot, bocian, myszka… 

PROJEKTOWANIE zoo- próba ułożenia sylwetek zwierząt znalezionych w pokoju w zagrodach i 

stworzenie swojego zoo 

PRZELICZANIE  zwierząt na obrazku, próba odszyfrowania jakie zwierze kryje się za każdą cyfrą 



                       

 

 

                                        

 



PARKI narodowe i chronione w nich zwierzęta- karta pracy 31 a 

 

 

JAKIE zwierzęta są widoczne na mapie? Próba zlokalizowania naszej miejscowości. 

ĆWICZENIA grafomotoryczne- karta pracy 31 b 

ZAZDROŚĆ- Co to znaczy czuć zazdrość? Czy jest to miłe uczucie? O co można być zazdrosnym? czy 

czułeś kiedyś zazdrość? W jakiej sytuacji? 

ZABAWA  w chowanego 

GĄBKO łapki- wycinanie odcisków łap zwierząt z gąbki i stemplowanie nią śladów zwierząt 

WILKI- Pamiętacie zwierzę z bajki o Czerwonym Kapturku? Czy wilk naprawdę mógł połknąć 

człowieka? Co jada wilk? Jak należy zachowywać się w lesie? Co robić na wypadek kontaktu z 

nieznanym zwierzęciem? Jakie inne grożne zwierzęta oprócz wilka można spotkać w lesie? 



                           

PRZYSŁOWIA o wilkach- próba wytłumaczenia znaczenia 

- nie wywołuj wilka z lasu 

- wilk syty i owca cała 

- nosił wilk razy kilka ponieśli i wilka 

- natura ciągnie wilka do lasu 

- wilk w owczej skórze 

- człowiek człowiekowi wilkiem 

 

 



ŁAŃCUCH pokarmowy- czym jest łańcuch pokarmowy i dlaczego siętak nazywa? Praca z ilustracją 

 

CO jedzą zwierzęta?- karta pracy 32 a , poszukiwanie na dworzu elem łańcucha pokarmowego 



                                                



                                                     



ZWIERZĘTA aktywne nocą- czy wszystkie zwierzęta są aktywne nocą?, jakie znasz  zwierzęta aktywne 

nocą?- wspólne obejrzenie zamieszczonej powyżej ilustracji, czym charakteryzują się zwierz eta 

aktywne nocą- mają duże oczy żeby wychwytywać dużą ilość światła, duże uszy zjawisko echolokacji  

( okteślanie położenia przedmiotów czy przeskód za pomocą echa akustycznego, wysyłanie i 

odbieranie dżwięków), i bardzo dobrze rozwinięty zmysł węchu- karta pracy 32 b 

NIETOPERZ- namalowanie czarną farbą nietoperza 

OMIJANIE przeszkód-  bieg z przeszkodami na powietrzu 

RYSOWANIE tropów zwierząt kolorowymi kredami 

 

 

DZIEŃ przyjaciela- 9 czerwca 

 

                 

 

                  

 



               

              

             

 



                

                

                

 



              

             

             

 



         

        

         



        

       

       



       

 

 

 

Pozdrawiam Magdalena Piechowska 
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