
          4. CZWARTEK  15.04.21   GRUPA I    ZAJĄCZKI  

 

           Witam kochane dzieci i drodzy rodzice ! 

 

                     Przed nami zabawa z tematem                                                           

 

                       „Dbamy o Ziemię” 

                       
                              Propozycje na dziś : 

 
                      Temat dnia -  PRACOWITE MRÓWKI 

 

 

 

 

 

 

 

                            
                                                                                   źródło Internet 

 

 

      „Poszukiwacze owadów”- zabawa ruchowa poranna                                                                                             
  

 

   Dziecko spaceruje, na hasło rodzica :                                                                                        
- mrówka – chodzenie na czworakach                                                                                                 

- pszczoła   – naśladowanie lotu pszczółki                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          Źródło Internet 



    „Kto mieszka na łące?” – słuchanie wiersza A. Bayer,                                                                                                                                                   

 

   Na łące mieszkają bąki,                                                                                                            

ptaki, motyle, pszczoły, biedronki,                                                                                                          

świerszcze, dżdżownice, pająki,                                                                                                  

muchy, spotkasz tam żaby, oraz ropuchy.                                                                                                        

Meszki i mrówki czarne, czerwone.                                                                                          

Zielona łąka gościnnym domem.                                                                                                 

 

 

 

ZAPYTAJ DZIECKO  
 

- KTO MIESZKA NA ŁĄCE ? 

 

  „Pracowite mrówki”- obserwacja mrówek                                                                                                                    

 
• Zapoznanie dzieci z życiem mrówek, ich wyglądem, znaczeniem dla środowiska,                                                      

• Przezwyciężanie niechęci w stosunku do mrówek,                                                                                     

• Kształtowanie umiejętności powadzenia obserwacji, dzielenia się spostrzeżeniami,                                                                                                              

 

 

 

 

  

 

 

                      „MRÓWKA I SŁOŃ” zabawa dydaktyczna                                                                                                                                      
     

                                  • Utrwalenie pojęcia wielkości: duży i mały. 
 

 

                      SŁOŃ  jest  DUŻY ! 
                              

                                      A MRÓWKA jest MAŁA  !   
               Źródło Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         „Zaśpiewaj z nami ! ” zabawa muzyczna do marszu                                                                                         
 

https://www.youtube.com/watch?v=fdn3SPSoi7w&ab_channel=%C5%9Apiewaj%C4%85c

eBrzd%C4%85ce-Topic 

 

 

 

NAUKA SŁÓW PIOSENKI I MELODII                                                            

 

 

„Maszerują Mrówki”                                                                               
 

MASZERUJĄ MRÓWKI RAZ I DWA                                                                   

KROK MAJĄ RÓWNIUTKI RAZ I DWA                                                      

CHOĆ DROGA DALEKA, ŻADNA NIE UCIEKA                                                    

IDĄ , IDĄ , IDĄ  RAZ I DWA                                                                            

 

REF : MARSZ, MARSZ RAZ I DWA                                                                

KAŻDA MRÓWKA RADĘ SOBIE DA  2X                                                                    

 

MRÓWKA ZA MRÓWECZKĄ RAZ I DWA                                                          

IDĄ WĄSKĄ ŚCIEŻKĄ  RAZ I DWA                                                                         

A ŻE MRÓWKI MAŁE ,                                                               

BARDZO SĄ WYTRWAŁE,                                                                                   

IDĄ , IDĄ , IDĄ   RAZ I DWA                                                                                    

 

REF : MARSZ, MARSZ RAZ I DWA                                                               

KAŻDA MRÓWKA RADĘ SOBIE DA 2X                                                                               

 

 
ŚPIEWANKI GIMNASTYKOWANKI – ŹRÓDŁO Internet Śpiewające Brzdące                                                                                                                                             

 

 

W CZASIE SŁÓW PIOSENKI „RAZ I DWA” KLASZCZEMY W RĘCE 

https://www.youtube.com/watch?v=fdn3SPSoi7w&ab_channel=%C5%9Apiewaj%C4%85ceBrzd%C4%85ce-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=fdn3SPSoi7w&ab_channel=%C5%9Apiewaj%C4%85ceBrzd%C4%85ce-Topic


           „Bawimy się w detektywa” – zabawa badawcza                                                                       
 

   

                                                      Dzieci  obserwują mrówkę.                                                                                                                

 

                                                           Staramy się zobaczyć jak jest zbudowana ?                                                                                             

 

                                           - Jak się porusza?                                                                                                                               
                                                    - Dlaczego jest w ogrodzie tyle mrówek?                                                                                                             

 

                                                    - Gdzie mieszkają i czym się żywią ? 

 

 

 
           Źródło Internet 

                   Ciekawostki o mrówkach  
 

 • Mrówka jest czarna, czerwona lub żółta, ma podłużny kształt.                                                                                       

• Jej ciało składa się z trzech części: głowy, tułowia i odwłoka.                                                                

• Na głowie znajdują się oczy oraz długie, bardzo ruchliwe czułki, którymi mrówka 

wącha i smakuje, dzięki czemu rozpoznaje inne mrówki z tego samego mrowiska, 

znajduje pożywienie oraz drogę do gniazda.                                                                            

• Na głowie są też szczęki (żuwaczki) służące do rozdrabniania pokarmu i 

przenoszenia różnych rzeczy, z których jest budowane mrowisko.                                                   

• Z tułowia wyrastają 3 pary odnóży służących do poruszania się.                                                     

Mrówki żyją i pracują w podziemnym gnieździe - na powierzchni widzimy tylko 

niewielką jego część.                                                                                                                                       

Ich kolonie liczą nawet po kilkadziesiąt tysięcy osobników.                                              

Mrówki budują mnóstwo korytarzy za pomocą własnych szczęk, którymi kopią, 

tną, gryzą, przenoszą ziemię.                                                                                                    

W mrowisku panuje określona hierarchia: królowa matka znosi jaja, wejścia 

pilnują mrówki-żołnierze, pracują mrówki-robotnice, które zdobywają pożywienie, 

opiekują się jajami, sprzątają.                                                                   

 

MRÓWKI są bardzo potrzebne w środowisku:   

                                                                                                                              
• niszczą szkodniki drzew                                                                                                             

• roznoszą nasiona                                                                                                                       

• zjadają martwe szczątki roślin.     

 

                         DLATEGO każdy powinien CHRONIĆ MRÓWKI   !                                                                                 


