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KOCHANE DZIECI

Dzisiaj w ZOO poznamy się ze słoniem. A wiecie, jak wygląda słoń? Przywitajmy się piosenką. 

Zapraszam!

 

"DZIEŃ DOBRY" przywitajmy się piosenką z repertuaru Misia i Margolci. 

https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno 

SŁOŃ

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i wykonania pracy plastycznej.  Zachęcam dzieci do 

korzystania z  książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.

Do wykonania naszej pracy potrzebne będą:  kartka A3, balon, nożyczki, klej, kolorowa kartka na 

uszy.

CZY WIESZ, KTO TAK WYGLĄDA? POSŁUCHAJ!

Wielkie zwierzę, całkiem szare,

a przy paszczy ma kłów parę.

Długą trąbą liście zrywa

i trąbieniem się odzywa.

Przy nim mały nawet koń,

bo to jest ogromny … . (słoń)

https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno


,,CZTERY SŁONIE, ZIELONE SŁONIE”- posłuchajmy piosenki i wybierzmy się w daleką 

drogę ze słoniami.  Naśladujmy czynności naszych słoni, np.: idziemy, płyniemy, podskakujemy

https://www.youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4    – Cztery Słonie.

Czy wiesz?

O kim jest piosenka? (o słoniach)

Jakiego koloru, są słonie w naszej piosence? (zielone)

Czy wiesz, ile jest słoni w piosence? (cztery)

Czy wiesz, co nasze słonie mają na ogonach? (kokardki)

KARTA PRACY- wydrukuj i wykonaj polecenia.

,,SPACER SŁONI”- zabawa ruchowa. Zapraszam dzieci i rodziców do zabawy.

Dzieci- słonie przemieszczają się na czworakach.  Na nasze hasło zmieniają aktywność.  Hasło 

,,słonie spacerują” powtarzamy po każdej innej aktywności.

Hasło ,,Słonie są zmęczone”- dzieci kładą się na boku (na chwilę).

Hasło ,,Słonie spacerują”- dzieci przechodzą do czworakowania.

Hasło ,,Słonie podnoszą trąby” - unoszą powoli ręce w górę i opuszczają.

Hasło ,,Słonie się cieszą”- dzieci przechodzą do stania.

,,KOLOROWY SŁOŃ”- od kolorowej kartkę A3, odetnijmy 4 cm paski papieru: z długości kartki 

i z szerokości kartki. Układamy przed sobą duży kawałek kartki. Na kartce wysoko układamy 

balon- to głowa słonia. Po bokach, pod balonik połóżmy wycięte uszy (kształtem podobne do 

serduszek). Na balonie naklejamy ruchome oczy. Wszystkie elementy

przyklejamy. Na dole kartki wycinamy wąski prostokąt, pod trąbą-

wyjdą nam nogi słonia. 

https://www.youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4


GRATULACJE!  PIĘKNY SŁOŃ.

 GOTOWE! Dokładnie umyj dłonie wodą i mydłem.

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 

domowo393@gmail.com

mailto:domowo393@gmail.com


Karta pracy- wydrukuj i wykonaj polecenia.

Pokoloruj większe zwierzę. Jak się nazywa to zwierzę?

Pokoloruj zwierzę, które mieszka w ZOO.

Pokoloruj zwierzę, które ma trąbę i kły . Policz, ile nóg ma słoń. 


