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"GDZIE MIESZKAJĄ DZIK, ŻMIJA"

1. Zabawy dowolne - zachęcanie dzieci do przeglądania książek o zwierzętach

2. "Czy umiesz tak jak ja?" - zabawa ruchowa z elementem równowagi
Dziecko stoi w dowolnym miejscu w domu
Rodzic pokazuje ruch, a dziecko go naśladuje
Rodzic mówi - Czy umiesz tak jak ja:
Stać na jednej nodze?
Narysować stopą jajko na podłodze?
Podnieść nogę zgiętą w kolanie i klasnąć pod nią?
Zrobić dwa kroki w przód z zamkniętymi oczami?
Obrócić się szybko i stanąć na jednej nodze?

3. "Gdzie mieszkają dzik, żmija i łoś" - praca z obrazkiem.
Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem na temat dzikich zwierząt żyjących w Polsce:
niedźwiedź, żmija, wilk, dzik, sarna, łoś, bielik

Żmija zygzakowata - to gatunek węża jadowitego. Można ją spotkać
na obrzeżach lasów i podmokłych łąkach, żywi się małymi zwierzętami:
kretami, żabami, gryzoniami

Dzik - duży ssak, jego skóra jest pokryta szorstkimi włosami (czyli szczeciną)
w kolorze czarnym lub ciemnobrązowym. Dzik występuje w całej Polsce, mniej
jest ich w górach, są wszystkożerne, najczęściej jedzą: żołędzie, grzyby i inne
rośliny

Łoś - największy ze ssaków kopytnych, ma duże rozłożone poroże. Można go
spotkać w wielu parkach narodowych w Polsce, lubi mokre podłoża, np. bagna.
Żywi się roślinami. „Mieszka” również w naszym lesie.

4. Poproś osobę dorosłą o włączenie piosenki "Aida - Mucha w Mucholocie"
https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc
5. Zabawa dydaktyczna "Jakie to zwierzę?" Dziecko kończy porównania
podawane przez rodzica odpowiednią nazwą zwierzęcia, np.:
Groźny jak ....( lew)
Głodny jak....(wilk)
Uparty jak....( osioł)
Mądry jak ....( sowa)
Przebiegły jak....(lis)
Pracowity jak....(mrówka)
Łagodny jak....(baranek)
W wodzie czuje się jak....(ryba)
Powolny jak....( żółw)
Dumny jak....(paw)
Łazi po płotach jak....(kot)

6. Przedszkolaku! Odszukaj ukryte zwierzęta w lesie, policz je i pokoloruj
obrazek

7. Zadanie z kartą pracy - połącz zwierzęta od najmniejszego
do największego, pokoloruj dzika i łosia

