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Środa 20.05.2020 r. 

TEMAT DNIA: Pani Żyrafa 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 bierze udział w zabawach ruchowych  

 rozpoznaje odgłosy zwierząt egzotycznych 

 jest sprawne fizyczne 

 doskonali umiejętność przewlekania sznurówki 

 uważnie słucha  

 wykonuje pracę plastyczną według instrukcji 

 odczuwa radość z wykonanej pracy  

 rozwiązuje zagadkę 

 zna cechy charakterystyczne żyrafy 

 posługuje się pojęciami dotyczącymi świata zwierząt 

 uczestniczy w zabawie ruchowej 

Witajcie Kochani oto propozycje na dzień dzisiejszy 

 

 Zabawa ruchowa „Wesołe koniki” 

Dzieci zamieniają się w koniki, rodzic wystukuje rytm do galopu. Na przerwę wydaje 

komendy, a dzieci na nie reagują, zmieniając tempo, kierunek i pozycję. Konik biegnie 

szybko. Odpoczynek- konik je marchewki. Konik biegnie pod górkę. Odpoczywa. Konik 

zbiega z górki. itd 

 Ćwiczenie słuchowe – słuchaj uważnie CZEGO POTRZEBUJE ŻYRAFA? Oraz powtarzaj 

refren piosenki 

ŻYRAFA – @Śpiewanki.tv - Piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls3bTxCvw50  

 Ćwiczenie na spostrzegawczość- znajdź różnice między obrazkami jest ich 5 

 

https://www.youtube.com/channel/UCfhlZKevccETBEcAIL-D0yw
https://www.youtube.com/watch?v=Ls3bTxCvw50


 
 

 Czynności samoobsługowe - doskonalenie umiejętności przewlekania sznurówki                                  

i zawiązywania kokardki 

https://www.youtube.com/watch?v=X40sdetPKTo – dwa sposoby zawiązania sznurowadeł 

https://www.youtube.com/watch?v=Ehhx96N3XAA – propozycja zrobienia Kokardki 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X40sdetPKTo
https://www.youtube.com/watch?v=Ehhx96N3XAA


 „Żyrafa” - Encyklopedia zwierząt dla dzieci- film edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=xPlvziEWzn4  

Pytania do filmu: 

1. Jak odróżniamy samicę od samca? 

2. Jak żyrafa pije wodę? 

3. Co je żyrafa? 

4. Które nogi żyrafy są dłuższe przednie czy tylne? 

5. Ile kręgów szyjnych ma żyrafa? 

https://www.youtube.com/watch?v=CyGu48oYe5o  

 

 Praca plastyczna „Żyrafa”- wykonany dowolną metodą (poniżej kilka inspiracji) 

 

szablon żyrafy 

 

                        

https://www.youtube.com/watch?v=xPlvziEWzn4
https://www.youtube.com/watch?v=CyGu48oYe5o


                  

 

            żyrafa z butelki                                                             żyrafa z papieru 

 

                                   

 
 

 

                                                                                               
 Zabawa „Biegniemy do zoo”  

Swobodna improwizacja ruchowa dziecka, przedstawienie wyobraźeń o życiu zwierząt                 

w ZOO i na wolności. 

Piosenka „Biegniemy do ZOO” 

 https://www.youtube.com/watch?v=ddibT4Lv9oI  

Zabawa z pokazywaniem „A ram, sam, sam” Piosenka „A ram sam, sam” 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ddibT4Lv9oI
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI


Puzzle z żyrafą -pokoloruj żyrafę ,wytnij wzdłuż linii, ułóż, a potem przyklej gotowy 

obrazek na kartkę papieru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 „Jakie to zwierzę?” - zdobywanie informacji na temat żyrafy 

Dzieci wspólnie z rodzicem oglądają albumy, atlasy o zwierzętach świata. Skupiają się na 

stronach i zbieraniu informacji o żyrafach. Opisują jej wygląd-kilka podpowiedzi znajdziecie 

w tej piosence .Link poniżej 

Śpiewające Brzdące - Żyrafa fa fa fa - Piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=EG2o2ipG_QQ  

 

Zachęcamy do zrobienia ćwiczenia 1 s.30 oraz ćwiczenia 2 s. 31 KP 4 - Pięciolatki 

 

Ciekawostki : 

Zoo, w którym ludzie są w klatkach, a zwierzęta żyją na wolności 

https://www.youtube.com/watch?v=O046KOYkgsU  

 

 
 

                                                                                        MIŁEGO DNIA  

                                                                                          POZDRAWIAMY 

                                                                          JUSTYNA BAJKO  I  EDYTA MILCZARSKA 

 
                                                                                            

https://www.youtube.com/watch?v=EG2o2ipG_QQ
https://www.youtube.com/watch?v=O046KOYkgsU

