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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 

Morski teatrzyk cieni

Do wykonania takiego teatrzyku będziemy potrzebowali:

drewniane  patyczki,  taśma  klejąca,  ołówek,  szablony  zwierząt,  biała  karta  z  bloku
technicznego, latarka.

1. Wytnij szablony morskich zwierząt wydrukowane na kartce z bloku technicznego.
2. Szablony przymocuj do patyczków za pomocą taśmy.
3. Za pomocą latarki rzucaj cienie na ścianę.

Miłej zabawy!



CZY WIESZ, ŻE MOŻNA MIEĆ NIEBIESKĄ KREW?

Można,  choć  nie  u  ludzi.  Najbardziej  znanym  zwierzęciem  posiadającym  krew  o  takim
kolorze jest ośmiornica. Ten ośmioramienny bezkręgowiec ma jeszcze inną ciekawą cechę.
Posiada trzy serca. Jedno działa jak w przypadku człowieka, dwa pozostałe pompują krew
do skrzeli, którymi ośmiornica oddycha.

CZY WIESZ, ŻE RYBY PŁYWAJĄ W GRUPACH ZWANYCH ŁAWICAMI?

Pewnie tak, ale czy zastanawiałeś się, ile w takiej ławicy może być ryb. Otóż największa
zaobserwowana przez człowieka ławica składała się aż z 3 miliardów śledzi!



Praca dzieci 3 – letnie

Zadania na piątek 09.04.2021 rok

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

Czy umiesz nazwać wszystkie zwierzęta z obrazka? Nazwij i pokoloruj.



Praca dzieci 4 – letnie

Zadania na piątek 09.04.2021 rok

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

Amory żółwia. Anna Kaca

Żółw zakochał się w sałacie!

-Jaa dlaa Paani zmysłyy traacę,
a too wielkaa nieespodziankaa,

miłoość spadłaa naa mnie z raanka.
Zjeść dziś Paani jaa niee moogę,
Taak dyktujee seerce moojee…

A sałata w kłąb zwinięta,
Milczy, skromnie uśmiechnięta.

Nie chce z żółwiem dzielić życia,
Bo już więdnie, już jest tycia.
To monolog żółwia sprawił,

Że z sałaty zieleń złazi,
Nim dokończy żółw swe trele,

Miną pewnie trzy niedziele
I sałata w swym welonie

Zwiędnie, nim się żółw wypowie…

A żółw z miną smutną wielce,
Leczy swoje biedne serce:

-Wszaak w miłoości niee maam faarta,
możee szukaać szczęściaa w kartaach?

Jednak kochać, wielka sztuka,
Więc miłości dalej szuka,

Lecz obawa nas nie puści,
Że zakocha się … w kapuście !

Rozmowa na temat wiersza:

- Kto był bohaterem wiersza?
- Dlaczego żółw był smutny?
- Co sprawiło, że sałata zwiędła?



Praca dzieci 5 – letnie

Zadania na piątek 09.04.2021 rok

Lidia D.  Franciszek K.  Emma S.  Bernard Ż.  Maksymilian I.- (Karty pracy str. 16 – 17;
książka str. 110- 111)

Zapoznaj się z budową ryby



Spróbuj narysować rybę zgodnie z instrukcją. Sprawdź czy Twoja ryba ma wszystkie
części ciała.



Praca dzieci 6 – letnie
Zadania na piątek 09.04.2021 rok

Gabriela M.  Wiktor J.

Karty pracy str. 16 – 17 (ćwiczenia w przeliczaniu)
Książka str. 110 – 111 (ćwiczenie spostrzegawczości) 

„Ada opowiada” – układanie ilustracji do opowiadania. (W. – „Rodzina żółwi” nr 43)

O! Jaki ładny rysunek! – powiedziała mama, oglądając kolorowy rysunek Ady. Wczoraj Ada
oglądała film o żółwiach żyjących w ciepłych wodach mórz i oceanów, a potem wzięła kredki,
papier i zaczęła rysować. Niebieską kredką zaznaczyła kontur oceanu, narysowała wysokie
fale  i  pokolorowała  wodę  jasnoniebieską  kredką.  W  oddali,  na  horyzoncie  narysowała
rybacki  kuter.  Przy  brzegu  z  wody  wychodziły  trzy  żółwie  i  wędrowały  w  kierunku  skał
po drugiej stronie plaży. Przy skałach były już dwie samice i tylnymi odnóżami pracowicie
kopały dołki.  W dołkach żółwice złożą  jaja,  z których wylęgną się młode.  Żeby jaja były
bezpieczne,  żółwie  mamy zasypią  gniazda  piaskiem,  a  potem wrócą do oceanu.  Ciepły
pisanek będzie pełnił funkcję Kordecki przez kilka tygodni, do czasu aż młode będą mogły
przyjść na świat i samodzielnie dotrzeć do wody. W czasie pierwszej wędrówki czyha na nie
wiele  niebezpieczeństw,  dlatego  żółwiki  powędrują  pod  osłoną  nocy.  W  oddali  Ada
narysowała jeszcze palmy i kolorowe ptaki. Swój rysunek Ada podaruje babci.

Rozmowa na temat tekstu:

- Co narysowała Ada?
- Ile żółwi wychodziło z wody?
- Ile żółwi kopało dołki w pisaku?
- Z czego wylęgają się małe żółwiki?
- O jakiej porze małe żółwiki wędrują do wody?




	GRUPA V
	piątek 09.04.2021 rok

