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TEMAT TYGODNIA (06 - 09.04.2021 rok) Zwierzęta z daleka i bliska

Cele ogólne:  wzbogacenie  wiadomości  na temat królestwa zwierząt  – prezentacja
cech  wybranych  zwierząt  i  omówienie  środowiska  ich  życia,
kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata przyrody

Piosenka o kontynentach:

https://www.youtube.com/watch?v=G76gRxmgmQk

Rozwiąż zagadki:

Jak się nazywa taka część świata, w której ty mieszkasz i mama i tata? (Europa)

Czarnym  lądem  jest  nazywana  tam  zobaczysz  żyrafy,  gepardy,  słonie  i  niejednego
hipopotama. (Afryka)

Jeśli  chciałbyś odwiedzić kiedyś ten ląd, to ubierz się ciepło, bo tam ciągle panuje ziąb
(Antarktyda)

Największym kontynentem jest nazwana, obok Europy ulokowana. (Azja)

https://www.youtube.com/watch?v=G76gRxmgmQk


Praca dzieci 3 – letnie

Zadania na środę 07.04.2021 rok

Daniel D.  Franek F.  Dawid H. Lilianna M.  Julia P.  Cezary T.C.  Julian T.C.

Ćwiczenia logopedyczne:



Praca dzieci 4 – letnie
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Hania B.  Augustyn B.  Ewa G.  Gabriela G.J.  Marysia M.  Adrianna O.  Tomek P.
Kuba R.  Emil S.

Michał Jankowiak

Kret

Kopiec z ziemi zrobi wnet,
To malutki, zwinny kret,

Na słoneczko wyjść nie może,
Musi siedzieć w ciemnej norze.

W gnieździe pełnym traw i mchu,
Chrapie głośno podczas snu,

Pełno dżdżownic ma w spiżarni,
Zjada je w kreciej jadalni.

We dnie rusza się niemrawo,
Rano studnie kopie żwawo,

Kretowiska konstruuje,
Dom łapkami swój buduje.

Krecik zimą się nie leni,
Drąży w ziemi sieć tuneli,
W nich calutki kreci ród,
Znosi ciężki życia trud.

Rozmowa na temat wiersza:

- Gdzie żyje kret?
- Czym się żywi kret?
- Co kret robi cały dzień?

Ciekawostki o krecie

Krety zdolne są do budowania niesamowitych tuneli, w których znajduje się ich wyścielone
mchem gniazdo, specjalna „spiżarnia”, w której przechowują jedzenie na zimę a nawet

wykopana niewielka studnia zaopatrująca te małe ssaki w wodę.

Oczy kretów są bardzo małe, mają średnicę około 1 milimetra i są niewrażliwe lub wrażliwe
w bardzo niewielkim stopniu na światło.

Długość nor kretów może dochodzić do 1 kilometra.





Praca dzieci 5 – letnie
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Lidia D.  Franciszek K.  Emma S.  Bernard Ż.  Maksymilian I. - (Karty pracy str. 13;
praca z książką str. 108-109 – zapoznanie z literą „f”, „F”)

Kto to: czarne, wąsate,
w futrze zimą i latem.

Lubią mroźną pogodę,
łowią ryby pod lodem. 

(foka)

Narysuj fokę zgodnie z instrukcją



Pogrupuj zwierzęta wg przedstawionego kryterium:

Liczba nóg:

Zwierzęta nie posiadające
nóg

Zwierzęta dwunożne Zwierzęta czworonożne

     



Tryb życia:

Nocny Dzienny

 

Praca dzieci 6 – letnie
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Gabriela M.  Wiktor J.

Karty pracy str. 13 – rysowanie foki wg instrukcji rysunkowej

Praca z książką str. 108-109 – zapoznanie z literą „f”, „F”



Jan Brzechwa - FOKA

Mole foce zjadły futro.
„W czym na spacer wyjdę jutro?”

Poszła foka do oposa:
„Jestem naga, jestem bosa,
Co ja teraz, biedna, pocznę?

Daj choć futro zeszłoroczne”.

Opos tylko drzwi zatrzasnął:
„Każdy nosi odzież własną!”
Poszła foka między bobry:
„Może będzie kto tak dobry

I ponosić futro da mi?
Futro przecież się nie splami”.

Bobry rzekły na to: „Foko,
Bieda u nas jest w tym roku,
Może jednak ci niedźwiedzie
Dopomogą w twojej biedzie”.

Ale niedźwiedź tylko mlasnął:
„Każdy nosi odzież własną!”

Poszła foka do borsuka:
„Może pan mi coś wyszuka?”
Borsuk zmierzył ją z wysoka:
„Z pani jest po prostu - foka!”

Nie pomogły również lisy -
Lis przeważnie sam jest łysy.

Nie zastała gronostajów,
Szenszyl kazał przyjść jej w maju,

Jeszcze gorzej poszło z lutrą,
Skunks miał w pralni swoje futro.

Poszła foka w złym humorze:
„Nikt mi, widzę, nie pomoże”.

Pozbierała na dnie szafki
Zniszczonego futra skrawki

I zaniosła do kuśnierza.

Kuśnierz mierzy i przymierza,
Poupinał skrawki modnie,

Potem szył przez dwa tygodnie,
Lecz by dziury zaszyć w futrze,

Musiał futro zrobić krótsze.



Jak tu foka w złość nie wpadnie:
„Ależ mnie pan ubrał ładnie!

Przód jest krótszy o trzy cale,
Moich rąk nie widać wcale,

Pan mi zeszył nogi obie,
Co ja teraz, biedna, zrobię?”
Kuśnierz zmrużył jedno oko:
„Trudno. Będzie pani foką”.

Odtąd foka nieszczęśliwa
Już nie chodzi, tylko pływa.

Rozmowa na temat wiersza:

- Kto był głównym bohaterem wiersza?
- Co przydarzyło się foce?
- Jak foka chciała naprawić swój problem?
- Jak skończyła się historia foki?

Posłuchajcie jakie odgłosy wydają foki
https://www.youtube.com/watch?v=IkUUkTiZSts

Ciekawostki o fokach:

Wszystkie  gatunki  fok są ssakami  drapieżnymi.  Żywią  się  rybami  (foka pospolita  poluje
głównie na śledzie i  dorsze) oraz morskimi bezkręgowcami.  Większe gatunki  fok polują
m.in. na głowonogi i większe ryby.

Choć  foki  to  głównie  stworzenia  wodne  –  zresztą  to  w  wodzie  są  najszybsze
i najzwinniejsze – odpoczywają głównie na lądzie. Zamieszkują wyspy, plaże i niewielkie
skały przybrzeżne.

Foki  potrafią  spać  w  wodzie  dzięki  posiadaniu  pewnej  wyjątkowej  cechy.  Po  uśnięciu
w  morzu  automatycznie  wynurzają  się  na  powierzchnię  wody  w  celu  zaczerpnięcia
oddechu.

Foki potrafią się doskonale komunikować. Wydają specyficzne dźwięki oraz porozumiewają
się przy pomocy uderzeń ogona w wodę.

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