
Worek 19.05.2020  

Temat tygodnia  WYCIECZKA DO ZOO 

Temat dnia: Przygody zwierząt 

 

dziecko: 

 potrafi regulować oddech  

 rozpoznaje i nazywa zwierzęta egzotyczne 

 potrafi sformułować dłuższą wypowiedź na określony temat  

 potrafi wyrazić i uzasadnić własne zdanie  

 wykonuje prace plastyczne 

 odgrywa role w zabawach parateatralnych 

 rozwija wrażliwość muzyczną w skupieniu słuchając  muzyki 
klasycznej 

Dzień możemy rozpocząć od następujących zabaw: 

 Ćwiczenie oddechowe  „Zdmuchnij łabędzia”. Dziecko-rodzice  siedzą  przy stole 

naprzeciwko siebie i próbują zdmuchnąć łabędzia (piłeczkę pingpongową lub piłkę z 

zgniecionego papieru). Regulowanie długości i siły wdechów i wydechów 

 

 Zabawy i ćwiczenia poranne zestaw VI (do codziennych  zabaw w tym tygodniu prosimy 

zajrzeć do poniedziałku 18.05.2020) 

 Nawyki do kształtowania w domu- doskonalę umiejętność estetycznego i kulturalnego 

spożywania posiłku 

 

 Tworzenie opowiadania „Przygody zwierząt” 

     Rodzic  rozkłada ilustracje z wizerunkami zwierząt egzotycznych. ( mogą być wycięte z 

gazetki, wydrukowane, narysowane, mogą to być również maskotki lub puzzle) Dzieci 

wybierają jedno zwierzę i zastanawiają się, co mogą o nim powiedzieć ( jak wygląda, co lubi 

robić, jakich ma przyjaciół, jaka przygoda go spotkała). Następnie przykleja do szarego 

papieru wybrane przez siebie zwierzę, a Rodzic . zapisuje obok flamastrem tekst wymyślony 

przez dzieci. 

 

 Piosenka logopedyczna Śpiewające Brzdące - Silny Jak Lew 
https://www.youtube.com/watch?v=Vc2p-2aUDbM 

 

 Papieroplastyka "Lew" z rolki po papierze toaletowym i papilotki do babeczek 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc2p-2aUDbM


 
 

 Rolkę po papierze toaletowym malujemy na żółto, Dwie foremki do muffinek sklejamy 

ze sobą i wklejamy do środka ozdobione wcześniej kółko . Tak przygotowaną głowę 

przyklejamy do rolki. Dwa mniejsze kółka zginamy na pół i przyklejamy je u dołu rolki, 

następnie dorysowujemy pazury. Z tyłu doklejamy ogon. 

 

Film do wykonania  lwa https://www.youtube.com/watch?v=ZpHcxksoUvE 

Jeżeli nie posiadacie w domu papilotek do muffinek możecie grzywę lwa wykonać z papieru

 
 

Jeżeli chcecie możecie wykonać przyjaciół lwa ....żeby nie czuł się samotny... 

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


 

 
Po południu proponujemy: 
 

 Spotkanie z muzyką klasyczną Karnawał Zwierząt - Camille Saint-Saëns 

                  https://www.youtube.com/watch?v=CIeB-vSy2jU 

 Zabawy dramowe „Taniec dzikich zwierząt”. 

 Rodzic  porusza się naśladując charakterystyczne ruchy- zachowania danego zwierzęcia. 

Zadaniem dzieci jest rozpoznanie jakie zwierzątko naśladuje rodzic i wykonanie podobnych 

ruchów. Następnie  robimy zamianę. Teraz dziecko naśladuje ruchy/ zachowania wybranych 

zwierząt egzotycznych a rodzic próbuje je odgadnąć i podobnie wykonywać. Na koniec 

zabawy proponujemy wspólne naśladowanie zachowań wybranych zwierzątek 

 

Zachęcamy do  dzielenia się wykonanymi pracami i wspólnymi zabawami. Koniecznie 

prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub wykonanego zadania i wysyłać 

e-mailem na adres grupa.maczki@o2.pl Wszystkie wasze dzieła będą zamieszczane na 

stronie internetowej przedszkola.                  

Życzymy wesołej zabawy! 

Wychowawczynie: Anna Klim, Małgorzata Dębko 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CIeB-vSy2jU

