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Temat: Czy znasz te zwierzęta?

Witam Biedroneczki!

1. Na początek czas na ćwiczenia w formie opowieści ruchowej. Zapraszam do naśladowania 

ruchem słów Pani lektor:

https  ://www.youtube.com/watch?v=H08aiHpZK_s&t=5s

2. „Gdzie jest miś” – zabawa doskonaląca spostrzegawczość. 

Dziecko wychodzi z pokoju, a w tym czasie rodzic ukrywa misia. Po powrocie do pokoju dziecko

szuka misia.  Po odnalezieniu maskotki  określa  miejsce,  w którym znajdowała  się  zabawka (na

szafie, pod stolikiem, za krzesłem). 

3. „Wyprawa Eskimoska” – słuchanie wiersza.

W dalekiej zimnej krainie mieszka Eskimos mały. 

Na mrozy i zimne wiatry jest bardzo wytrzymały. 

Chroni go grube futro i ciepła futrzana czapka, 

którą Eskimos dostał od myśliwego – dziadka. 

https://www.youtube.com/watch?v=H08aiHpZK_s&t=5s


Dziś tata, razem z synem ruszają na polowanie. 

Przygotowują się dobrze, nie wiedzą co w drodze się stanie. 

Długa droga przed nimi, z mamą się już pożegnali. 

Noskami na pożegnanie, czule się pocierali. 

Po drodze na pewno spotkają, niedźwiedzia co futro ma białe. 

Na śniegu w białym futerku ukrywa się doskonale. 



Zobaczą foki, które po lodzie do wody zjeżdżają. 

W swoich ciemnych futerkach na pewno ciepło mają. 

Będą też renifery, które ciężko pracują. 

Spod grubej warstwy śniegu smaczny mech wyskubują. 



Po zakończonej wyprawie Eskimos do domu wróci. 

Powita go mama czule i kołysankę zanuci. 

Zaśnie spokojnie w igloo okryty ciepłymi skórami 

być może mu się przyśni jak tańczy na lodzie z fokami. 

Rozmowa na temat wiersza. 

- Gdzie mieszka Eskimos? 

- Co chroni go przed mrozami i wiatrem? 

- Od kogo Eskimos dostał futrzaną czapkę? 

- Dokąd wybiera się Eskimos z tatą? 

- Jakie zwierzęta spotkają po drodze? 

- Jakie zabawy urządzają foki? 

- Co robią renifery?

4.  Wczoraj  wspólnie  z  rodzicami  uczyliśmy się  I  zwrotki  piosenki  pt.  „Pingwinek”.  Zachęcam

dzisiaj do nauki II i III oraz wspólne odśpiewanie piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=C3hg36xItpM 

5. Na zakończenie kilka kart pracy do wykonania dzisiaj lub w wolnej chwili w weekend.

https://www.youtube.com/watch?v=C3hg36xItpM




 



! Przed nami ostatni dzień kodowania w tym tygodniu. Oto propozycja zabawy na dzisiaj:

„Kolory”- potrzebne będą 4 kolorowe kartki (np. żółta,  czerwona, niebieska, zielona,  ).  Kartki

rozłożone  na  podłodze,  rodzic  w formie  opowieści  sugeruje,  na  który  kolor  powinno udać  się

dziecko (np. zielona trawa, żółte słońce). Dzieci słuchając opowiadania przemieszczają się na dany

kolor. 

Zachęcam również do wspólnego układania puzzli oraz grania w gry planszowe.

Życzę miłego weekendu

Pozdrawiam Pani Paulina :)


