Propozycja zajęć dla trzylatków na poniedziałek (8.06.2020r.)
Temat tygodniowy: „ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE”
Temat dnia: „Mieszkańcy polskich lasów”

Zadanie 1
Posłuchaj uważnie wiersza „Może zobaczymy” Heleny Bechlerowej.
Idźmy leśną ścieżką
Cicho, cichuteńko,
Może zobaczymy
Sarniątko z sarenką.

Może zobaczymy
Wiewióreczkę małą,
Jak wesoło skacze
z gałęzi na gałąź.

I niech nikt po lesie
Nie gwiżdże, nie woła –
Może usłyszymy
Pukanie dzięcioła.

A może zaśpiewa
Między gałązkami
Jakiś mały ptaszek,
Którego nie znamy.
I będzie nas witał
Wesoło piosenką.

Tylko idźmy lasem
Cicho, cichuteńko.
Pomyśl i odpowiedz na pytania:
O jakim miejscu jest mowa w wierszu?
Jak należy się w tym miejscu zachować?
Dlaczego powinniśmy być tam cicho?
Jakie zwierzęta mieszkają w lesie?
Pamiętaj, że mieszkańców lasu jest znacznie więcej.
Porozmawiaj z rodzicami o zwierzętach żyjących w lesie.

Niektóre zwierzęta to drapieżniki: lis rudy z pięknym ogonem zwanym kitą, wilk – bardzo podobny do
dużego psa, sowa – żywią się innymi zwierzętami. Lis i sowa drobnymi np. myszami, wilk – większymi
od siebie. Najczęściej poluje na jelenie i sarny, potrafi upolować dzika, a nawet żubra.
Zwierzęta roślinożerne to min.: dzik, sarna, jeleń, zając – żywią się roślinnym pokarmem (listkami,
młodymi pędami, trawą, jagodami, żołędziami).
Zapamiętaj!!! Las jest domem dla wielu zwierząt i roślin a my ludzie jesteśmy w nim tylko gośćmi.

Zadanie 2
Zapraszamy do udziału w opowieści ruchowej „W lesie”.

Idziemy do lasu (poruszamy się krokiem marszowym).
Wchodzimy do lasu i wypatrujemy zwierząt (poruszamy się na palcach i podnosimy głowy do góry,
rozglądamy się).
Idziemy ostrożnie by nie zniszczyć pięknego mchu (stawiamy duże kroki i rękoma odgarniamy
gałęzie).
Teraz ścieżka zrobiła się wąska ( idziemy powoli stopa za stopą).
Przed nami mały strumyk pełen kamieni (przeskakujemy z nogi na nogę po kamykach).
Słychać jakieś stukanie. To dzięcioł leczy drzewa (stukamy palcami w podłogę).
Idziemy dalej. Nagle cos spada obok nas. To szyszka, którą upuściła wiewiórka (naśladujemy
wspinanie się po drzewach).
Idziemy powoli, rozglądamy się. Coś bardzo szybko przemknęło po ścieżce. To sarenki (biegamy).
O! Już widzimy kolejne zwierzęta. To są dziki, które szukają jedzenia (chodzimy na czworakach,
węszymy i chrumkamy jak świnki).
Na gałęzi wysokiego drzewa widzimy sowę ( chodzimy, machamy rękami jak skrzydłami i wołamy
uchu, uchu).
Na skraju lasu spotykamy uciekającego przed nami zająca(naśladujemy skoki zająca).
To już koniec naszej wycieczki. Czas wracać do domu ( poruszamy się krokiem marszowym).

Zadanie 3
Zapraszamy na wirtualny spacer po lesie.
Spotkasz tam różne zwierzęta.
Link poniżej ↓
https://www.youtube.com/watch?v=0NzmLjsO1YE

Praca z KP2.35 – wyszukaj ukryte zwierzęta: sowę, dzika, lisa, sarnę, zająca. Podaj ich nazwy, policz je
i odpowiednio pokoloruj. Możesz również pokolorować las.
Brawo! Dobrze się spisałeś (spisałaś).

Propozycja zajęć dla trzylatków na wtorek (9.06.2020r.)
Temat tygodniowy: „ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE”
Temat dnia: „Z wizytą w ZOO”

Zadanie 1
Zapraszamy do wirtualnej wizyty w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym.
Obejrzyj film o żyjących tam zwierzętach. Spotkasz wiele egzotycznych gatunków m.in. (małpy, zebry,
nosorożce, hipopotamy, słonie, lwy, żyrafy, tygrysy, lamy itp.) Link poniżej ↓
https://www.youtube.com/watch?v=HpcJwNoyjUk
Porozmawiaj z rodzicami o mieszkańcach zoo.
Dla relaksu proponujemy zabawę paluszkową „Wesołe małpki”.
Naucz się na pamięć tego krótkiego wierszyka.

W dżungli kilka małpek żyło, a dokładnie 5 ich było – dziecko wysuwa do przodu zaciśniętą pięść.
Pierwsza małpka taka mała – dziecko wysuwa najmniejszy palec.
Druga małpka wciąż skakała – wysuwa serdeczny palec.
Trzecia małpka wciąż płakała – wysuwa palec środkowy.
Czwarta małpka wciąż się śmiała – wysuwa palec wskazujący.
Piąta małpka tak śpiewała – wysuwa kciuk i pokazuje całą dłoń.
W dżungli kilka małpek żyło, a dokładnie 5 ich było – wysuwa zaciśniętą pięść.

Zadanie 2
„Jakie to zwierzę?” – zabawa dydaktyczna.
Pobaw się razem z rodzicami.
Potrzebny będzie duży arkusz papieru lub koc, ręcznik w jednolitym kolorze. Wokół leżą częściowo
schowane obrazki zwierząt. Widoczny jest tylko fragment zwierzęcia (papugi, lwa, słonia, strusia,
małpy, żyrafy, pingwina).
Dla ułatwienia zadania rodzic zadaje dziecku pytania:
- Jakie zwierzę ma długą szyję?
- Jakie zwierzę ryczy?
- Jakie zwierzę znosi duże jajka?
- Jakie zwierzę potrafi naśladować mowę człowieka?
- Jakie zwierzę ma długą trąbę?
- Jakie zwierzę lubi jeść banany?
- Jakie zwierzę jest ptakiem, a nie potrafi latać?
Jeżeli odgadłeś jakie zwierzęta się ukryły to ułóż je na papierze. Utworzysz w ten sposób własne zoo.
Możesz zaprojektować wystrój twojego ogrodu zoologicznego. Wykorzystaj w celu kolorowe klocki,
kawałki bibuły itp.
Prawda, jakie to proste.

Zadanie 3
Pobaw się i potańcz przy piosence „Silny jak lew”. Link poniżej ↓
https://www.youtube.com/watch?v=Vc2p-2aUDbM„Silny jak lew”

Chociaż latek mało mam,
To powiedzieć musze Wam,
Byście nie martwili się
I wiedzieli o tym, że:
Jestem silny jak lew, lew, lew, lew.
Umiem zmarszczyć tez brew, brew, brew, brew.
Zjadam wszystko za dwóch, dwóch, dwóch, dwóch,
Taki ze mnie jest zuch.
Biegam szybko jak koń, koń, koń, koń,
Nie mam uszu jak słoń, słoń, słoń, słoń.
Jestem sprytny jak lis, lis, lis, lis,
Myszce powiem a kysz!
Tak więc teraz już wiecie,
Że nie ma o co martwić się.
Bo ja sobie radę dam,
I przypomnieć chciałbym Wam:
Jestem silny jak lew, lew, lew, lew…

Propozycja zajęć dla trzylatków na środę (10.06.2020r.)
Temat tygodniowy: „ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE”
Temat dnia: „Gadający ptak - papuga”

Zadanie 1
„Kolorowe papugi” - obejrzyj obrazki przedstawiające różne gatunki papug (ary, nimfy, żako, kakadu,
papużki nierozłączki).

KAKADU

NIMFA

NIEROZŁĄCZKI

ŻAKO
ARA
Opowiedz jak wyglądają papugi (dzioby, nogi). Jakie jest ich upierzenie (postaraj się podać nazwy
kolorów).
Papugi to ptaki, które na wolności żyją głównie w obszarach tropikalnych (dżungle).
W Polsce spotykamy je w ogrodach zoologicznych lub są hodowane w domach.
Wszystkie mają kolorowe upierzenie, zakrzywione dzioby i silne nogi z pazurami.
Są wszystkożerne. Jedzą nasiona, kwiaty, orzechy, owoce i owady.
Papugi uznawane są za niezwykle inteligentne ptaki. Mają zdolność naśladowania ludzkiej mowy i
często są ulubionym zwierzęciem domowym.

Zadanie 2
Zapraszamy do zabawy plastycznej „Moja papużka”.
Potrzebne będą dwa talerzyki papierowe. Jeśli nie masz talerzyków to poroś osobę dorosłą o
wycięcie z kartonu 2 kół o średnicy 12- 15cm. Następnie każde z nich należy przeciąć na 2 części.
Pocięte elementy pomaluj farbami. Gdy wyschną sklej je, przymocuj ogon złożony z kolorowych
pasków papieru lub bibuły. Przy wykonaniu papugi korzystaj z pomocy rodzica. Oto efekt jaki
powinniście uzyskać.

Miłej zabawy

Zadanie 3
Obejrzyj krótki filmik „Lulek jedzie do ZOO” – rymowanki dla dzieci. Link poniżej ↓
https://www.youtube.com/watch?v=xlXEn3l6vYM
A teraz czas na chwilę relaksu – gimnastyka i masażyk z udziałem dzieci i rodziców.

„ZOO” Bolesław Kołodziejski
Tutaj w ZOO jest wesoło,
Tutaj małpki skaczą w koło, (skoki dłonią po okręgu)
Tutaj ciężko chodzą słonie, (naciskanie pleców wewnętrzną stroną dłoni)
Biegną zebry niczym konie, (lekkie stukanie dłońmi zwiniętymi w pięści)
Żółwie wolno ścieżką kłapią, (powolne lekkie przykładanie dłoni za dłonią do pleców)
W wodzie złote rybki chlapią, (pocieranie pleców raz wewnętrzną, raz zewnętrzną stroną dłoni)
Szop pracz, takie czyste zwierzę,
Ciągle sobie coś tam pierze. (pocieranie dłońmi pleców)
Struś dostojnie w koło chodzi,
Spieszyć mu się nie uchodzi, (powolne kroczenie po plecach dwoma palcami)
A w najdalszej części zoo,
Dwa leniwce się gramolą, (wolne przesuwanie dłoni z góry do dołu, z boku ku środkowi
pleców)
Wolno wchodząc na dwa drzewa,
Gdzie się każdy z nich wygrzewa, (zatrzymanie dłoni)
I zapada w sen głęboki…

Propozycja zajęć dla trzylatków na piątek(12.06.2020r.)
Temat tygodniowy: „ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE”
Temat dnia: „Nieznane zwierzę”

Zadanie 1
„Niebezpieczne zwierzę” – porozmawiaj z rodzicami o zwierzętach niebezpiecznych dla człowieka.
W lesie możemy spotkać różne zwierzęta np. niedźwiedzia, wilka, dzika , rysia.

Spotkanie z nimi może być groźne dla człowieka.
- Co to znaczy, że zwierzę jest niebezpieczne?
- Jak możemy się przed nim uchronić?
Zwierzęta leśne zwykle są płochliwe, nie atakują ludzi, żyją daleko od nich. Zdarza się jednak, że są
chore lub chronią swoje małe dzieci i wtedy bywają niebezpieczne.
W niektórych miejscach są specjalne tablice informacyjne, jak się zachować, aby uniknąć spotkania z
dzikim zwierzęciem.
Praca z KP2.36
Obejrzyj obrazek na karcie, zwróć uwagę na wygląd tygrysa.

Tygrysy to bardzo niebezpieczne drapieżniki, zamieszkujące Azję, można je obejrzeć w zoo. Są
kuzynami naszych kotów, ale dużo większymi, mają piękne futro w żółto – czarne pasy.
Twoje zadanie polega na tym by uformować z plasteliny cienkie wałeczki i nakleić je na sylwetkę
tygrysa.
Jeśli to będzie zbyt trudne to poproś o pomoc osobę dorosłą.
Na pewno ci się uda.

Zadanie 2
Zapraszamy w magiczną podróż po ogrodzie zoologicznym.
Naśladuj sposób poruszania się wymienionych zwierząt.
Wykonaj wszystkie ćwiczenia.
Pamiętaj, że ruch to zdrowie!

Człap jak pingwin.

Czołgaj się jak krokodyl.

Rób długie kroki jak żyrafa.

Stąpaj ciężko jak słoń.

Skacz z nogi na nogę jak małpka.

Stój na jednej nodze jak flaming.

Wij się po podłodze jak wąż.

Wyginaj grzbiet jak tygrys.

Zadanie 3
Czasami może się zdarzyć, że spotkasz jakieś nieznane zwierzę np. psa. Oto kilka wskazówek, które
pozwolą ci unikać groźnych sytuacji. Poproś rodzica lub inną osobę dorosłą o zapoznanie cię z nimi.

„Groźny pies” – zapraszamy do zabawy ruchowej połączonej z nauką postawy obronnej podczas
ataku psa.
Idziemy na spacer do parku.
Chodzimy, biegamy, podskakujemy. Na hasło: Uwaga, groźny pies! Robimy żółwika! (dzieci przyjmują
tzw. pozycję „żółwika”). Polega ona na przyjęciu odpowiedniej postawy ciała: klękamy, opieramy
pupę na piętach, przyciągamy brzuch do kolan, nakrywamy kark i uszy splecionymi dłońmi –
udawanie żółwia w skorupie.
Po usłyszeniu klaśnięcia, dzieci wstają, chodzą, biegają.
Następnie na hasło: Uwaga, groźny pies! Dzieci ponownie przyjmują pozycje obronną „żółwika”.
Czynności powtarzamy: wesoło się bawimy i uczymy odpowiedniego zachowania.

Przypominamy adresy e-mail grup 3-latków:
Grupa I „Biedronki”: biedronkigrupa1@wp.pl
Grupa II „Żabki”:
zabki-grupa2@wp.pl
Grupa III „Motylki”:
motylkiprzedszkole@vp.pl

