
Słychać jakieś głośne ryki, to król zwierząt lew z Afryki- odwiedziny w ZOO 

Poniedziałek  

Można przygotować jakieś ilustracje ,karty,  książeczki ze zwierzętami z różnych kontynentów. 

 Porozmawiajmy, pooglądajmy różne zwierzęta i te z dalekich krajów, i te z europejskich lasów. 

 Zabawa: Dziecko na zmianę z rodzicem mówi: Esz, esz –czy wiesz co to za zwierz? I opowiada  o wybranym zwierzęciu lub pokazuje jego  

sposób poruszania się. Osoba odpowiadająca powtarza słowa: Esz, esz-ten zwierz to np. lew, krokodyl. 

 Dziecko samodzielnie układa zagadki dla rodzica, rodzic dla dziecka. 

Wtorek 

Zabawa ruchowa Lew. 

 Dziecko swobodnie porusza się po pomieszczeniu ( jest jakimś zwierzęciem) na słowo lew musi się „ukryć”; wskoczyć na coś, wejść pod coś, 

wejść za coś. Osoba która mówi LEW liczy do dziesięciu w tym czasie dziecko ma się schronić, uciec przed lwem. 

 Rodzic prosi dziecko o opowiedzenie gdzie się schroniło np. Wszedłem pod stół, wskoczyłem na krzesło itp. 

Środa 

Zwierzęce piosenki i tańce. 

 Rodzic z dzieckiem ustalają jakimi są zwierzętami i jakimi głosami te zwierzęta „mówią”. Należy wybrać sylaby dźwiękonaśladowcze np. mu 

tu, wrr, ła itp. 

 Wybrana osoba daje sygnał do śpiewu i zabawy, gdy trzyma obie dłonie na przed sobą  szeroko rozsunięte  zwierzę głośno śpiew swoje sylaby 

gdy przybliża stopniowo dłonie, jak do klaśnięcia, dziecko ścisza głos aż do  zamilknięcia. Ruchy dłoni można wykonywac również w 

płaszczyźnie pionowej (góra, dół) 

 Zamian ról. 

 Ustalamy : tempo, wysokość głosu, rytm 

 Rytm można zapisać kropkami np. 
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Czwartek 

Dzikie zwierzęta. 

 Dziecko samodzielnie spróbuje ulepić z plasteliny ( lub innej dostępnej masy ) jakieś dzikie zwierzę. 

 

 



Piątek  

ZOO Jan Brzechwahttp://stara.centrumbajki.pl/,https://www.youtube.com/watch?v=eP1quvqxpdc 

 Dziecko słucha wierszy. 

 Próbuje się nauczyć wybranego na pamięć. 

 Rozmawiamy: Jakim zwierzęciem chciałbyś/chciałabyś być i dla czego ? 

 Dzielimy słowa: LEW, KROKODYL, TYGRYS, SŁOŃ, MAŁPA , PUMA, WILK  na sylaby.  Dziecko wyklaskuje sylaby. 

 Rodzic mówi pierwsza sylabę, dziecko próbuje odgadnąć o jakie to zwierze 

 Rodzic mówi nazwę przestawiając sylaby ( najlepsze dwusylabowe wyrazy ) np. GRYS/TY , MA/PU, PA/MAŁ 

 

Udanej zabawy AS 
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