
24.03.2021r. Środa 
 
 
 
Witajcie Kochani!!! 
 
Oto kilka zadao i zabaw, które przygotowałyśmy dla Was!!! 
 
 
 
1.„Opowiadam o zwierzęciu?” – dwiczenia gramatyczne.  
 Ćwiczenia umiejętności posługiwania się właściwą formą miejscownika np. Asia mówiła - o psie, o kocie… 

Dziecko siedzi na dywanie, na podłodze leżą ilustracje zwierząt, opowiada o zwierzęciu (wygląd, odżywianie, zwyczaje…). Dziecko 

odgaduje o jakim zwierzęciu mówi rodzic, siostra lub brat. 

 
 
2.„Wesołe literki” - zabawy z różnymi literami.  

Ozdabianie, kolorowanie rysunków, których nazwy zawierają dana głoskę, wyszukiwanie liter w podanych wyrazach. 

 Ćwiczenia grafomotoryczne. 



 



 
3. „Wilk – zwierzę chronione”  
     – słuchanie wiersza „Wilk” Doroty Kossakowskiej z pokazem obrazków tematycznych. 
 
 

 
 



 

 
 
 



WILK – Dorota Kossakowska  
Mama, tata, siostra, brat –  
To wilcza rodzina.  
W czasie polowania  
każdy się mnie trzyma.  
Jestem silny, wytrzymały  
i lubię podróże.  
Poluję na ssaki,  
te małe i duże.  
Jestem pod ochroną,  
razem ze swą żoną. 

 
Rozmowa na temat wyglądu wilka. Wzbogacanie słownictwa o pojęcia związane o ochroną gatunkowa w Polsce. 

 

Wiadomości dla rodzica: 
  
Wilk - największy przedstawiciel rodziny psowatych. Waży od 30 do 70 kg. Ma 100-140 cm długości ciała. w kilku paostwach Europy ten 

gatunek został już całkowicie wytępiony. Od dawien dawna był uważany za zwierzę krwiożercze, podstępne i okrutne. Lecz jest bardzo 

inteligentny, ma świetny instynkt, a napada tylko wtedy, gdy jest głodny. w naszym kraju występuje na wschodnich terenach.  

 

Prowadzi koczowniczy tryb życia. Wilk jest przodkiem psa domowego. Wilk ma bardziej czułe zmysły, jest bardziej silny i wytrzymały niż 

pies domowy. Głównie celem polowania tego zwierzęcia są zwierzęta kopytne. Latem ich zdobycz stanowią małe gryzonie, ptaki, jaja, 

owady i jaszczurki. Wilk ma szansę na dożycie 15 lat. Jednak większośd wilków żyje ok. 10 lat. w 1995 roku wilk został wpisany na listę 

gatunków chronionych. 

 
„Wataha” – wyjaśnianie znaczenie słowa wataha. 



 
Wiadomości dla rodzica:  
Zanim wilk szary zbuduje watahę, przechodzi przez okres samotności, kiedy zostaje prze-goniony z rodzinnej watahy, po to by założyd 

własną. Nim znajdzie partnerkę, musi prze-mierzyd niekiedy setki, a nawet tysiące kilometrów, by znaleźd swoje miejsce na ziemi. Czas 

wędrówki hartuje zwierzę, które popełnia wtedy mnóstwo błędów i wyciąga z nich wnioski. Patrząc przez ten pryzmat na wilka mamy 

poczucie, że to dzikie stworzenie smakujące wolności na wszystkie sposoby. 

 
 
4. „Moje zwierzę” – zabawa ruchowa. 
  
Dziecko poruszają się swobodnie po pomieszczeniu, trzymając w rękach kartki z sylabami do wyrazów  
– nazw zwierząt” sa – ren – ka, ko – tek, pie - sek. na sygnał: znajdź swoje zwierzę, usta-wiają się tak, aby kartki z sylabami utworzyły 

nazwę zwierzęcia. 

• Rozwijanie umiejętności czytania.  
• Rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej. 
 
 
5.„Gorące mleko”- dwiczenie oddechowo – ruchowe.  
Dziecko  siedzi  na dywanie, dłonie splecione tak jakby trzyma kubek w dłoniach. Wyobraża sobie, że w kubku zrobionym z dłoni mają 
gorące mleko, które trzeba wystudzid, w tym celu mocno dmucha w dłonie 
  
• Pogłębianie wdechu i wydechu, rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. 
 
 
Pozdrawiamy Was!!! 
Pani Olga i Basia 
 
 
 


