Moje zwierzątko
(08.06.2020 – 10.06.2020)
Propozycje aktywności:

Cele:

1. „Gimnastyka buzi i języka”

-wspomaganie prawidłowego
rozwoju narządów
Rodzic opowiada o zachowaniu różnych zwierząt. Prosi dzieci o artykulacyjnych;
naśladowanie ich ruchów:
małpa się cieszy, małpa jest smutna – dzieci robią odpowiednie
miny,
krokodyl otwiera paszczę – dzieci otwierają szeroko usta,
antylopa zjada trawę – dzieci naśladują żucie (usta mają
zamknięte),
tygrys się najadł – dzieci oblizują wargi,
żyrafa wyciąga szyję – dzieci dotykają czubkiem języka do nosa,
zebry biegną – dzieci kląskają językiem,
lew jest śpiący – dzieci ziewają.
2. Opowiadanie „Pół marzenia”

- doskonalenie umiejętności
prawidłowego wypowiadania
Ninka miała ogromne marzenie. Ogromne i nie do spełnienia.
się na określony temat;
Ilekroć poruszała ten temat z rodzicami, słyszała wiele słów,
- rozwijanie koncentracji
których do końca nie rozumiała, ale wiedziała, że oznaczają jedno: uwagi;
nie może mieć psa.
– To jest, córeczko, wielka odpowiedzialność – mówiła mama, a
Ninka już wiedziała, że to słowo wiąże się z kolejną odmową.
Wieczorami Ninka wyobrażała sobie, że bawi się z puchatym
szczeniakiem i głaszcze jego błyszczącą sierść. Ach! Ileżby za to
dała!
Pewnego ranka spotkała sąsiadkę, panią Adę, która miała starego
kundelka Czarusia. Co prawda odbiegał od ideału z marzeń Niny,
ale uwielbiała, kiedy wesoło merdając ogonem, podstawiał siwy
pyszczek do pieszczot.
– Widzę, że umiesz obchodzić się ze zwierzętami – zagadnęła pani
Ada, kiedy dziewczynka delikatnie drapała Czarusia za uchem.
– Bardzo chciałabym mieć pieska – westchnęła Ninka. – Ale moi
rodzice nie chcą się zgodzić.
Pani Ada spojrzała na małą ze zrozumieniem:
– Posiadanie psa to duża odpowiedzialność.
„Znowu to samo” – pomyślała ze smutkiem Ninka.
– Są jednak różne sposoby – dokończyła sąsiadka zagadkowo. –
Można mieć psa „na pół”.
Dziewczynka spojrzała zaciekawiona.
– Chciałabyś mieć ze mną Czarusia „na pół”? – spytała pani Ada.
Ada aż pisnęła ze szczęścia. Spojrzała na pieska: jako w połowie
własny wydawał jej się nawet piękny.
– Podzielimy się odpowiedzialnością. Możesz przychodzić do mnie
po szkole, bawić się z Czarusiem, a jeśli rodzice pozwolą, to nawet
wyprowadzać go na skwerek przed blokiem. Szczerze mówiąc,
sprawia mi to już kłopot.

– Ojej! Dziękuję! – wykrzyknęła Nina i pobiegła z nowiną do
domu.
– Pół psa? – zapytał tata, nie rozumiejąc dokładnie, o czym w
pośpiechu opowiada mu córka.
– Nie pół psa, tylko pół odpowiedzialności – powiedziała
dziewczynka, czując, że jest to bardzo mądre.
Pytania do tekstu:
-O czym marzyła Nina?
-Dlaczego rodzice nie chcieli się zgodzić na jej prośby?
-Co oznacza to słowo – odpowiedzialność?
-Kto pomógł Nince?
-Jak rozwiązała problem pani Ada?
-Jakie zwierzątka macie w domu lub jakie chcielibyście mieć?
-Jak należy opiekować się zwierzętami?
3. Praca plastyczna „Piesek”

-doskonalenie sprawności
manualnej;

Filmik z instrukcją wykonania psa znajduje się w linku
zamieszczonym poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=lHu3K-ZuOFs
4. „ZOO”
Dzieci odpowiadają na pytania:
-Co to jest ogród zoologiczny?
-Dlaczego ludzie zakładają ogrody zoologiczne?
-Jak należy się zachowywać w zoo?
-Jakie zwierzęta można spotkać w zoo?
-Co to są „zwierzęta egzotyczne”?
-Podaj przykłady zwierząt egzotycznych.
5. Zagadki o zwierzętach
Wielkie uszy, długi nos,
grube nogi, ostry cios.
To ogromny szary zwierz.
Kim on jest? Czy już wiesz? (słoń)
Dużą paszczę ma
ten zielony zwierz.
W rzece świetnie pływa,
ale to nie ryba. (krokodyl)
Ten gad się niczym nie zasłania,
chociaż jest mistrzem maskowania,
bo kiedy zechce, kolor zmienia
przyjmując barwę otoczenia. (kameleon)
W kostiumiku czarno-białym,

- doskonalenie umiejętności
prawidłowego wypowiadania
się na określony temat;

- rozwijanie logicznego
myślenia;

w ZOO ją zobaczyć możesz,
inna znowu śmiałym krokiem,
przejść przez jezdnię Ci pomoże. (zebra)
Czterema łapkami
powoli tupie.
Gdy się czegoś boi,
chowa się w skorupie. (żółw)
6. Zwierzęta z ZOO
Zadaniem dziecka jest przyjrzeć się poniższym obrazkom, nazwać
wszystkie zwierzęta i wskazać wśród nich te, które zapamiętał z
zagadek (pojawiły się w poprzednim zadaniu). Następnie dziecko
dzieli wszystkie nazwy zwierząt na sylaby, określa jaką głoską
zaczyna i kończy się każdy wyraz oraz czy jest to samogłoska czy
spółgłoska.

-doskonalenie pamięci;
-rozwijanie słuchu
fonematycznego;

7. Wprowadzenie litery „Z” i „z”
Wprowadzenie litery „Z” na podstawie wyrazu „zebra”:
-dziecko dzieli wyraz zebra na sylaby, na głoski – przelicza sylaby
i głoski;
-zwrócenie uwagi na pierwszą głoskę wyrazu, dziecko określa czy
jest to samogłoska czy spółgłoska (argumentuje dlaczego);
-dziecko podaje przykłady innych wyrazów zaczynających się na z
(następnie może podać przykłady wyrazów, które kończą się na z
lub zawierają te literę w środku, może te wyrazy także podzielić na
sylaby i głoski);
-przedstawienie przez rodzica wyglądu litery „Z” i „z” pisanej i
drukowanej;
-wyszukiwanie liter „Z” i „z” i dowolnym tekście;
-prezentacja sposobu pisania liter „Z” i „z” w liniaturze - zwrócenie
uwagi na kierunek pisania;
-ćwiczenia grafomotoryczne

-poznanie litery „Z” i „z”;
-rozwijanie słuchu
fonematycznego;

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/3/z-naukaliterek.pdf
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/2/nauka-pisaniaz.pdf
8. „Jakie to zwierzę?”

-rozwijanie słuchu
fonematycznego;

Dzieci oglądają poniższy filmik i słuchają odgłosów zwierząt,
następnie słuchają odgłosów jeszcze raz nie patrząc na ekran i
starają się określać jakie zwierze słyszą.
https://www.youtube.com/watch?v=Rerv4Ppfq7U
9. Opowiadanie „Przyjaciel małpki”

-kształtowanie umiejętności
prawidłowego wypowiadania
W tropikalnej dżungli żyła sobie malutka małpka. Ta małpka miała się na określony temat;
na imię Mamunka, ale rodzice i przyjaciele wołali na nią Munka. -rozwijanie koncentracji
Małpka, jak każde dziecko, nie zawsze słuchała rodziców i bardzo uwagi;
lubiła psocić.
– Munko, dżungla to bardzo niebezpieczne miejsce! Można tam
spotkać groźne zwierzęta, które tylko czyhają, żeby cię pożreć! –
ostrzegał tata szympans.
– Jestem bardzo zwinna, szybka. Wskoczę na drzewo i ucieknę!
– A jeśli nie będzie drzew? – zapytała mama szympansica.
– To... to... przycupnę pod krzakiem i udam, że mnie nie ma!
– Nie wiem, czy to dobry sposób na ratunek! – pokiwał głową tata.
– To co mam robić?
– Nie oddalaj się od nas, nie schodź z drzewa! A gdyby coś ci
groziło, głośno krzycz, a my pospieszymy ci na pomoc!
– Dobrze, mamo, tato! I małpka, nie tracąc czasu, wspięła się na
czubek drzewa, skakała z gałęzi na gałąź, huśtała się na lianach.
Potem przeskoczyła na palmę, zerwała banana i zjadła ze smakiem.
Później chwyciła za lianę, chcąc przeskoczyć na inne drzewo, i
wtedy... liana się poruszyła i zaczęła się okręcać wokół małpki,
rozdziawiła paszczę i zasyczała, wysuwając drgający rozdwojony
język. Sploty zacisnęły się na małpce i zaczęła się dusić, bo była w
objęciach węża boa dusiciela.
– Mamo, tato, ratunku! – zakrzyknęła cieniutkim głosem małpka, z
trudem łapiąc oddech.
Tata szympans i mama szympansica szybko przeskakiwali z gałęzi
na gałąź. Tata w locie odłamał gruby suchy konar i z rozpędem
uderzył węża w głowę. Straszna paszcza się zamknęła. Ogłuszony
wąż zwolnił uścisk i zsunął się z drzewa.
– Mamo, tato – łkała małpka. – Jak dobrze, że jesteście!
– Nie oddalaj się od nas, a zawsze przyjdziemy ci z pomocą!
Drugiego dnia małpka grzecznie się bawiła i nie odchodziła
daleko. Przez cały czas widziała tatę szympansa i mamę
szympansicę i bawiła się w zasięgu wzroku rodziców.
Trzeciego dnia zapomniała o niebezpiecznej przygodzie i chwilami
traciła rodziców z oczu.

Pod drzewami płynęła rzeka, a na drugim brzegu...
– Ojej, jakie cudne kwiaty!
Na drugim brzegu rosły piękne orchidee. Ich upajający, cudowny
zapach rozchodził się daleko i drażnił nozdrza małpki.
– Muszę zerwać kilka cudownych kwiatów!
Rzeka płynęła leniwie, a w niej leżało coś, co przypominało
przewrócone pnie drzew.
– Przeskoczę po pniach na drugi brzeg i zerwę kwiaty! –
postanowiła małpka.
Hyc, hyc, zwinnie zeskoczyła z drzewa, odbiła się od brzegu i
zaczęła przeskakiwać po pniach. Nagle... co to? Pnie poruszyły się
i rozdziawiły ogromne zębate paszcze, bo to nie były kłody drzew,
tylko straszne krokodyle!
Przerażona małpka chciała wracać na swój brzeg, ale krokodyle
odpłynęły i Munka, wykonawszy rozpaczliwy skok, znalazła się na
drugim, obcym brzegu. Struchlała i przerażona wdrapała się na
najbliższe drzewo, kurczowo złapała za pień i tak tkwiła,
odrętwiała ze strachu.
– Mamoooo, tatooooo, ratunkuuuuuu! – zawołała Munka. Ale była
za daleko. Rodzice jej nie widzieli i nie słyszeli. Nagle coś się
poruszyło. Munka zobaczyła pasiaste futro i oczy wpatrujące się w
nią. Zadrżała ze strachu.
– Mammmmo, tattttoo – szeptała, szczękając zębami. Ukryty w
liściach stwór poruszył się, otworzył straszliwą uzębioną paszczę i
zaryczał: – Roooaaaarrrrrr! To był tygrys!
Małpka skakała z gałęzi na gałąź, za nią pędził tygrys, już ją
doganiał, gdy...
Munka zrozumiała, że nie ma szans na drzewie. Zeskoczyła na coś,
co przypominało dużą szarą skałę. Nagle skała się podniosła, a
tygrys, który miał skoczyć na małpkę, zawahał się.
– Truuuuuuu – zatrąbiła skała, unosząc trąbę i poruszając wielkimi
uszami.
– Tyyyygrrrrryyyysieeeee, czego chcesz? – spytał słoń, bo to
właśnie on był tą skałą.
– Roarrrrrr! Oddaj mi małpkę. Jestem głodny. Muszę ją zjeść na
obiad! – warknął tygrys.
– Zapomnij o tym! Jest na moim grzbiecie, udzielam jej azylu!
– Ale...
– Nawet nie próbuj! Widziałeś, jakie mam ostre ciosy? Z łatwością
przebiłbym cię na wylot! A jakie grube nogi? Rozdeptałbym cię na
miazgę! A jaką mam długą i silną trąbę? Jakbym cię złapał trąbą,
wyrzuciłbym cię tam, gdzie pieprz rośnie!
– No dobrze, dobrze! – powiedział tygrys i odszedł jak niepyszny.
Tygrys, najgroźniejszy drapieżnik w dżungli, nie miał ochoty
zadzierać ze słoniem.
– Jak jeszcze mogę ci pomóc, małpeczko? – spytał słoń.
– Chciałabym wrócić do taty i mamy – szepnęła małpka.
– Czemu nie? – powiedział słoń. – A gdzie są twoi rodzice?
– Na drugim brzegu, na wysokim drzewie! – powiedziała małpka.
– Trzymaj się mocno moich uszu, ja przejdę wodą na drugi brzeg
rzeki i przeniosę cię bezpiecznie!
– A mogę zerwać kilka kwiatków? – zapytała małpka, która

zapomniała o strachu.
– Czemu nie? Zrywaj, ile chcesz!
Małpka zerwała kwiatka, wskoczyła na grzbiet słonia, złapała
drugą ręką za jego ucho.
– Uważaj, wchodzę do rzeki!
Groźne krokodyle ustępowały miejsca słoniowi i w kilka chwil słoń
z małpką dotarli pod rodzinne drzewo.
– Mamo, tato! – Munka rzuciła się rodzicom na szyje, upuszczając
kwiaty, które mama chwyciła w locie.
– Jak dobrze, że jesteście! I Munka opowiedziała o tym, co jej się
przytrafiło. Rodzice złapali się za głowy.
– Jak mogłaś być tak lekkomyślna! Ostrzegaliśmy cię, że dżungla
jest bardzo niebezpieczna!
– Mamo, tato, wybaczcie! Byłam bardzo głupia! Od dzisiaj zawsze
będę was słuchać!
– To nie żarty, Munko! Jeśli chcesz przetrwać w dżungli, musisz
być bardzo ostrożna!
– Podziękuj słoniowi! Uratował ci życie!
– Serdeczne dzięki, słoniu! Jak mogę ci się odwdzięczyć?
– Hmmm... – zastanawiał się słoń. – Bardzo lubię banany, ale
rosną za wysoko. Nie mogę ich dosięgnąć moją trąbą!
– Och, to żaden kłopot! – uśmiechnęła się Munka. Błyskawicznie
wspięła się na palmę. Zrywała całe kiście bananów, które słoń
łapał trąbą w locie i zajadał ze smakiem.
– Słoniu, mam takie pytanie, a właściwie prośbę... – szepnęła
nieśmiało Munka.
– Słucham? – słoń nadstawił uszu.
– Moglibyśmy zostać przyjaciółmi?
– Och, dlaczego nie. Oczywiście! – ucieszył się słoń.
Munka i słoń zaprzyjaźnili się i nigdy się nie rozstawali. Małpka
była całkowicie bezpieczna pod opieką słonia. Rodzice Munki ufali
mu i pozwalali małpce na dalekie wyprawy w towarzystwie słonia.
Jeździła na jego grzbiecie i żaden wąż, krokodyl ani tygrys jej nie
zagroził. Bo słoń jest potężnym zwierzęciem i wszystkie drapieżniki
omijają go z daleka. A Munka zrywała z wysokich drzew przysmaki
dla słonia, swojego najlepszego przyjaciela i obrońcy.
Pytania do opowiadania:
-jakie zwierzęta pojawiły się w opowiadaniu?
-czy wszystkie były przyjazne?
-kto to „przyjaciel”?
-jaki powinien być przyjaciel?
-dlaczego trzeba słuchać rodziców?
-jak mogłoby się zakończyć opowiadanie gdyby małpka zamiast
słonia poznała żyrafę? A gdyby poznała papugę?
10. Zwierzaki z drewnianych klamerek
W poniższych linkach znajdują się pomysły na prace plastyczne
wykonane z drewnianych klamerek:

-rozwijanie wyobraźni i
twórczego myślenia;

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/05/myszki-z-drewnianychklamerek.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2016/05/ptaszki-z-drewnianychklamerek.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2016/05/weze-z-drewnianychklamerek.html
11. „Ile zwierząt?”
Zadaniem dziecka jest policzyć zwierzęta każdego rodzaju i w
wyznaczonych miejscach wpisać odpowiednią liczbę.
(Żródło: https://www.giftofcuriosity.com/wp-content/uploads/2016/09/Arctic-AnimalsArtboard-2.png)

-ćwiczenie
spostrzegawczości;

Zakres stron na aktualny tydzień z zestawu „Tropiciele”:
-Karty Pracy nr KP4.14, KP4.15, KP4.16, KP4.17, KP4.18
-Piszę i Liczę str. 70 i 71
-Książka do czytania str. 72-73

