Opracowała:
Ewa Prokuska

Temat kompleksowy:
Zwierzęta małe i duże! (propozycja edukacyjna dla grupy III od 15 do 19
czerwca 2020r.)

Cele do realizacji:
 Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo –
ruchowej oraz orientacji w przestrzeni
 Poszerzanie wiedzy przyrodniczej
 Zachęcanie do udziału w zabawach plastycznych, muzycznych,
ruchowych, matematycznych z elementami kodowania
 Rozwijanie koncentracji uwagi, słuchu fonematycznego podczas
zabaw z tekstem
 Kształtowanie samodzielności w myśleniu i działaniu, kreatywności
 Zachęcanie do spędzania czasu z bliskimi odkrywając ciekawostki
ze świata zwierząt

1. Wiersz pt. Zwierzaki
Posłuchaj uważnie tekstu wiersza. Spróbuj zapamiętać jak najwięcej nazw
zwierząt.
Słoń ma trąbę, zebra pasy
Małpka robi wygibasy.
Wielbłąd garby ma, rak - szczypce,
płetwy są potrzebne rybce.
Ptak ma skrzydła, baran rogi,
A wąż nie ma nawet nogi.
Lis jest rudy, czarny kruk,
Zaś stonoga ma... sto nóg!

Takie różne, tak ich wiele,
Są to nasi przyjaciele.
Lekcja prosta wyciągnięta:
Dbajmy wszyscy o zwierzęta!

2. Zwierzęta w puzzlach ukryte
Przyjrzyj się obrazkom ułożonym w naszym przedszkolu z puzzli. Podziel na
sylaby nazwy zwierząt. Jaką głoską rozpoczynają się poszczególne nazwy
zwierząt?

3. Zabawa ruchowa z piosenką Idziemy do zoo
Spróbuj naśladować ruchy zwierząt, które spotkasz na wyprawie do zoo:
https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM

Tekst piosenki:
Idziemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo
Zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo
Zoo, zoo, zoo
W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop
W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop
Za ogony siebie łapią
I na linach się bujają
W pierwszej klatce małpy skaczą hop, hop, hop
A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj
A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj
Ciągle skrzeczą, piszczą, wrzeszczą
Daj mi loda, ciastko, żelka
A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj...
Idziemy do zoo, zoo, zoo…
Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup
Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup
Bo tak już jest to zrobione
Trąbą piją wodę słonie
Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup
No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi
No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi
Nie wiadomo wciąż dlaczego

Humor dopisuje hienom
No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi
Idziemy do zoo, zoo, zoo…
4. Zabawa Kodowanie na dywanie
W tej zabawie wybierzemy się na wycieczkę do zoo z Julką. Pomóż jej
odnaleźć drogę do wielbłądów, żyraf, słoni, lwów, małp. Cyfry i strzałki
wskażą Ci ilość kroków oraz kierunek marszu. Zadanie możesz wykonać w
kartach pracy (Plac zabaw cz. 4 str. 30) lub na dywanie (w przedszkolu do tego
typu zadań używamy żółtej taśmy malarskiej, za pomocą której możemy w
łatwy sposób wyznaczyć pola w kształcie kwadratu).

5. Zabawa Bystre oczko
Przyjrzyj się uważnie biało – czarnym sylwetom zwierząt. Odgadnij czym
pokryte jest ciało żółwia, krokodyla, ryby, żyrafy, papugi, zebry.
Fragmenty kolorowych zdjęć pomogą Ci rozwiązać zagadki.

6. Zabawa plastyczna Żyrafa
Obejrzyj kilkuminutowy film przedstawiający ciekawostki przyrodnicze o
żyrafie.
https://www.youtube.com/watch?v=xPlvziEWzn4
Czy wiesz, że żyrafę można w sprytny sposób narysować używając do tego celu
naszej ręki, która posłuży nam za szablon do stworzenia jej sylwety. Wystarczy
schować paluszki, obrysować kształt pięści i ręki, dorysować oczy, uszy, dwa
krótkie rogi, ogon, namalować sierść. Zapewne kolor i wzory na sierści
pomagają żyrafie ukryć się przed lwami. Nie zapomnij o przysmaku żyrafy,
którymi są akacjowe listki. Na zdjęciach przedstawiona jest żyrafa namalowana
za pomocą pasteli olejnych. Wykonując swą pracę możesz użyć dowolnych
materiałów.

Kiedy skończysz rysować posłuchaj piosenki o żyrafie. Zapewne wprawi Cię
ona w dobry nastrój!
https://www.youtube.com/watch?v=Ls3bTxCvw50

