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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 

Film o dzikich zwierzętach:

https://www.youtube.com/watch?v=MlZr2NTt-gM

1. Zabawa dydaktyczna – „Mieć charakter tak jak zwierzę”

Dokończ zdania:

Groźny jak … (lew)
Uparty jak … (osioł)
Łagodny jak … (baranek)
Powolny jak … (żółw)
Łazi po płocie jak … (kot)
Dumny jak …(paw)
Mądry jak… (sowa)
Głodny jak … (wilk)
Pracowity jak … (mrówka)
Przebiegły jak … (lis)

2. Jakie odgłosy wydają zwierzęta przedstawione na zdjęciach?

https://www.youtube.com/watch?v=MlZr2NTt-gM




Praca dzieci 3 – letnie

Zadania na czwartek 08.04.2021 rok

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

Połącz ogon z jego właścicielem.





Praca dzieci 4 – letnie

Zadania na czwartek 08.04.2021 rok

Hania B.  Augustyn B.  Ewa G.  Gabriela G.J.  Marysia M.  Adrianna O.  Tomek P.  Kuba
R.  Emil S.

Ćwiczenie pamięci – nauka wierszyka:

Ludwik Jerzy Kern – Wąż

Idzie wąż wąską dróżką,
nie porusza żadną nóżką.
Poruszałby gdyby mógł,

lecz wąż przecież nie ma nóg.



Praca dzieci 5 – letnie

Zadania na czwartek 08.04.2021 rok

Lidia D.  Franciszek K.  Emma S.  Bernard Ż.  Maksymilian I.- (Karty pracy str. 14-15)

Rozwiąż zagadki:

W Australii na drzewach żyję,
tam śpię, jem i piję.

Mym przysmakiem oczywiście
są eukaliptusa liście.

(miś koala)

Powolne bardzo ma ruchy
i nie skrzywdzi nawet muchy.
Gdy na nerwach mu ktoś gra,

do skorupy się schowa.
(żółw)

Egzotyczne, dziwne zwierzę,
jaki kolor ma - ja nie wiem.

Barwę swoją ciągle zmienia,
z najbliższego otoczenia

(kameleon)

Skacze, psoci i figluje,
z gałęzi na gałąź przeskakuje.

Kto figlarkę ową zna,
chętnie jej banana da.

(małpa)

Jakie zwierzę to, czy wiecie,
co garb nosi na swym grzbiecie?

W karawanie podróżuje,
piaski pustyń pokonuje.

(wielbłąd)

W Australii mieszkam i dużo skaczę,
często zwą mnie tutaj torbaczem.

W torbie swojej dzieci noszę,
mogę je pokazać, o proszę

(kangur)







Praca dzieci 6 – letnie
Zadania na czwartek 08.04.2021 rok

Gabriela M.  Wiktor J.

Karty pracy str. 14 – 15 (analiza głoskowa wyrazów, ćwiczenia w pisaniu)

Podziel na sylaby nazwy zwierząt przedstawionych na zdjęciach:



Wykonaj działania:

Wanda Chotomska
Hipopotam lubi błoto

- Hipopotam jest istotą,
która bardzo lubi błoto. -
Tak powiedział hipopotam
i od razu – chlup! – do błota.



Tygrys się po klatce miota:
- Hipopotam? Chlupopotam!
Chlupnął błotem naokoło
i zabłocił całe ZOO!

Spojrzał kojot na kojota:
- Hipopotam? Chlapopotam!
Chlapnął błotem na kojoty,
więc weźmiemy go w obroty!

Sarnim wzrokiem patrzy sarna:
- Co on zrobił? Rozpacz czarna!
Hipopotam? Chlupopotam!
Jak wyglądam? Jak sierota!
Co on zrobił z biednej sarny?
Mnie jest nie do twarzy w czarnym!

Struś ogonem trzęsie strusim:
- On zapłacić za to musi!
Hipopotam? Chlapobłotam!
Pióra mam na wagę złota,
moje pióra warte krocie,
a te pióra całe w błocie!

Ryczą lwice z wszystkich klatek:
- Dzieci mamy piegowate!
Hipopotam? Piegobłotam!
Dzieci mają piegi z błota.
Przez te swoje głupie psoty
zmienił lwiątka w oceloty!

Białe lamy w sukniach z lamy,
na sukienkach liczą plamy :
- Hipopotam ? Plamobłotam!
To chuligan i niecnota!
Splamił lamom suknie z lamy
i jak teraz wyglądamy?

Płyną z oczu łzy żyrafie:
- Szyi umyć nie potrafię...
Hipopotam? Hipobłotam!
Mam na szyi pełno błota.
Ile mydła się zużyje
na tę strasznie brudną szyję.

Rozgniewały się kangury :
- On nam zniszczył garnitury!
Hipopotam ? Hipopsotam!
Takie psoty to głupota!
Na ubraniach mamy plamy,
więc do sądu go podamy!



Siedzi w błocie hipopotam,
chlupopotam, chlapopotam,
chlapobłotam, chlupobłotam,
plamobłotam, piegobłotam,
hipobłotam, hipoposotam -
boi się wychylić z błota.

Wszyscy krzyczą, psioczą, płaczą,
w całym ZOO wielki zamęt,
a on wzdycha sobie z cicha:
- Ciężko być hipopotamem !
Bardzo ciężko być istotą,
która lubi skakać w błoto...

Ćwiczenia na podstawie wiersza:

Wymień nazwy zwierząt występujących w wierszu. Podziel na sylaby nazwy tych zwierząt,
a następnie na głoski. Wskaż zwierzę, które w swojej nazwie ma najwięcej głosek.

Ćwiczenia dodatkowe dla chętnych 

Słoń z papieru:

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

Policz kropi biedronki i zaznacz poprawną odpowiedź:

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