PROPOZYCJE ZADAŃ DLA WAS NA ŚRODĘ
10.06.2020
ALE W ZOO JEST WESOŁO!

1.Przedszkolaku poproś mamę o włączenie linka do piosenki ,poruszajcie
się jak zwierzęta
https://www.youtube.com/watch?v=KKEtZmPxlQ4

Po zabawie pamiętajcie o umyciu rąk.

2.Wirtualna wizyta w Ogrodzie Zoologicznym
https://www.youtube.com/watch?v=GZtxThLv_kQ

Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem na temat zwierząt ,które wystąpiły w filmiku
i które można spotkać w zoo ,przedszkolaku naśladuj gestem i ruchem wybrane
zwierzęta.
Zadaj dziecku przykładowe pytania :
- Jakie zwierzę ma długą szyję ?
- Jakie zwierzę jest w paski?
-Jakie zwierzę ryczy?
-Jakie zwierzę ma ogromne uszy ?
-Jakie zwierzę jest ptakiem , a nie potrafi latać? Itd.
-Jakie zwierzę lubi banany?

Rodzicu uświadom dziecku ,że rolą ogrodów zoologicznych jest :
-Ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków
- kształtowanie postaw proekologicznych
- uczenie szacunku dla zwierząt w rozwijającej się cywilizacji

3.Przedszkolaku podziel na sylaby wyrazy – nazwy zwierząt ,policz sylaby :
lew

Ży -ra - fa

Hi –po –po -tam

Ze - bra

Kro –ko –dyl

4.Wysłuchajcie piosenki pt. ,,Wycieczka do zoo’’
https://www.youtube.com/watch?v=DCxGIYw7Za4

5.Przedszkolaku zaproś do zabawy rodzeństwo lub rodzica i pobawcie się
w zabawę ruchową ,,Wyścigi zwierząt”
Rodzicu porozmawiaj na temat sposobu poruszania się oraz szybkości
wybranych zwierząt .Dzieci ustawiają się wzdłuż jednej ściany .Poruszają się
po pokoju wcielając się w podane zwierzę (jaguar, żółw, słoń….)

6.Praca z kartą pracy – ,,Lew ‘’
Rodzicu wydrukuj kartę pracy, a Ty przedszkolaku przetnij nożyczkami wzdłuż
linii ; ułóż lwa wg kolejności cyfr ( 1-5)
Bezpiecznie posługuj się nożyczkami.

https://pl.pinterest.com/pin/490188740696451434/

7.Dla chętnych –praca techniczna ,,Słonik z rolki po papierze”
https://www.youtube.com/watch?v=M62wtHL2n7g

8. Przedszkolaku przed snem zaproś mamę lub rodzeństwo do wspólnego
masażyku (dziecko kładzie się na brzuchu –mama wykonuje masaż ,
następnie zmiana ról)

,,Zoo” - B. Kołodziejski
Tutaj w ZOO jest wesoło,
Tutaj małpki skaczą w koło, (skoki dłonią po okręgu)
Tutaj ciężko chodzą słonie, (naciskanie pleców wewnętrzną stroną dłoni)
Biegną zebry niczym konie, (lekkie stukanie dłońmi zwiniętymi w pięści )
Żółwie wolno ścieżką klapią, (powolne przykładanie dłoni za dłonią do pleców )
W wodzie złote rybki chlapią, (pocieranie pleców raz wewnętrzną ,raz
zewnętrzną stroną dłoni)
Szop pracz, takie czyste zwierzę,
Ciągle sobie coś tam pierze .( pocieranie dłońmi pleców)
Struś dostojnie w koło chodzi,
Spieszyć mu się nie uchodzi,(powolne kroczenie po plecach dwoma palcami)
A w najdalszej części zoo ,
Dwa leniwce się gramolą (wolne przesuwanie dłońmi z góry do dołu, z boku ku
środkowi pleców)
Wolno wchodzą na dwa drzewa,
Gdzie się każdy z nich wygrzewa ,(zatrzymanie dłoni)
I zapada w sen głęboki….
Miłego dnia !

