DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI!
OTO PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ
NA WTOREK 09.06.2020
TEMAT DNIA: Z WIZYTĄ W ZOO
1. Wysłuchanie piosenki „ Idziemy do zoo”. Swobodna zabawa taneczna według
pomysłów dzieci i rodziców.
https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM

2. Zabawa dydaktyczna „ Porządkujemy zoo” - rozwijanie kompetencji
językowych.
Proszę, podać dziecku nazwę wybranego zwierzęcia zamieszkującego zoo. Zadaniem
dziecka jest podzielenie wyrazu na sylaby , wyodrębnienie głoski w nagłosie (
pierwsza litera wyrazu) i wygłosie ( ostatnia litera wyrazu). Czytanie wyrazów.

małpa – mał - pa
zebra – ze - bra
wilk – wilk
lis - lis
antylopa – an– ty – lo - pa
hipopotam – hi – po – po - tam
papuga – pa – pu - ga
lew – lew
lampart – lam- part
foka – fo-ka
pingwin – pin- gwin
tygrys – ty - grys

3. Mapa świata – rozmowa kierowana z dzieckiem.
Proszę, zapoznać dziecko z kontynentami i zwierzętami je zamieszkującymi.
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,, Wielką Piątka Afryki”( Big Five).
Można wzbogacić wiedzę o zwierzętach z innych źródeł – książki, albumy o
zwierzętach, filmy przyrodnicze.

LEW – łapy zakończone ostrymi pazurami, silne szczęki doskonałe do powalania i
zabijania nawet bardzo dużych zwierząt, groźnie wyglądająca grzywa, która zwiększa
przewagę samca broniącego terytorium stada, stanowi naturalną ochronę głowy i szyi
podczas walki.

SŁOŃ
AFRYK
AŃSKI –
duże uszy
wykorzys
tywane
do
chłodzeni
a, długa
trąba
zakończo
na
dwoma
palczasty
mi wyrostkami służącymi do oddychania, wąchania, picia, kąpieli, zbierania
pożywienia i zrywania gałęzi z wyższych partii drzew, ciosy służce do obrony,

miękka i delikatna spodnia strona stóp, dzięki czemu słoń może się poruszać
bezszelestnie. Po kąpieli słonie obsypują wilgotna skórę piaskiem, a powstała w ten
sposób warstwa kurzu i błota pomaga mi chronić się przed słońcem i owadami.
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szerokie i płaskie zęby trzonowe służące do rozcierania liści. Róg wykorzystuje do
obrony. Gruba skóra stanowi ochronny pancerz a tarzanie się w błocie pomaga
utrzymać niska temperaturę ciała i chroni przed pasożytami. Nosorożec biega bardzo
szybko.

LAMPART – dzięki ubarwieniu jest prawie niewidoczny wśród traw i liści drzew.
Ma szerokie łapy z ostrymi pazurami. Cechują go niebywała zwinność i siła –
lamparty potrafią się wspinać, wciągnąć na drzewo ofiary trzy razy cięższe od siebie.
Lampart potrafi świetnie pływać i wykonywać siedmiometrowe skoki.

BAWÓŁ AFRYKAŃSKI – jest roślinożercą o ogromnej wadze ( zwykle od 500 do
900 kg). Osadzone na dużej głowie potężne, ostre rogi służą do obrony i ataku.
Bawoły maja silne kończyny, które są zakończone dwoma palcami pokrytymi
racicami.

4. Zabawa ruchowa.
Naśladowanie ruchów ( jeśli to możliwe to również dźwięków ) wybranych zwierząt.

5. „ Wycieczka do zoo” - obejrzenie filmiku edukacyjnego.
https://www.youtube.com/watch?v=aqWvBORzZV8

6. Zabawa koncentrująca uwagę „ Ciekawostki o ogrodach zoologicznych”:
- najstarszy ogród zoologiczny w Polsce jest we Wrocławiu ( 1865r.)
- największy ogród w Polsce znajduje się w Gdańsku
- najstarszy istniejący ogród zoologiczny w Europie znajduje się w Wiedniu

- największy ogród zoologiczny w Europie znajduje się w Berlinie ( ma ok. 17 tys.
zwierząt).
Rozmowa na temat: „ co to jest zoo?”
7. Zoo – masaż do fragmentu wiersza.
Dziecko leży na brzuchu, rodzic wykonuje masaż. Potem można zmienić się rolami.
Zoo
B. Kołodziejski
Tu w zoo zawsze jest wesoło, ( masujemy plecy otwartymi dłońmi)
tutaj małpki skaczą wkoło, ( wykonujemy ruchy naśladujące skoki po okręgu)
tutaj ciężko chodzą słonie, ( naciskamy płaskimi dłońmi)
biegną zebry niczym konie, ( lekko stukamy pięściami)
żółwie wolno ścieżką człapią,( powoli, lekko przykładamy płaskie dłonie)
w wodzie złote rybki chlapią.( muskamy raz jedną, raz drugą ręką)
8. Plan zoo – wykonanie z pomocą osoby dorosłej planu zoo.
Dziecko rysuje na dużym papierze wybiegi dla zwierząt, basen hipopotama,
ptaszarnię, małpiarnię, itp. Zwierzęta można narysować lub wkleić.

