
Środa 20.05.2020

KOCHANE DZIECI

Dzisiaj w ZOO odwiedzimy lwa. A wiecie, że lew jest królem zwierząt. Przywitajmy się piosenką i 

zapraszam do zabawy!

 

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

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

LEW

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: kartkaA3, farby: czerwona i żółta, pędzel, nożyczki, 

kredki.

,,LEW”- przeczytajmy wiersz, a dowiemy się, kto jest królem zwierząt oraz poznamy jego 

zwyczaje. 

Które z dzieci mi powie

jak „król zwierząt” się zowie?

Jest nim kociak nie mały,

a ten kot to lew wspaniały.

Ma gęstą grzywę godną króla,

lecz nie taka straszna jego natura.

Niektóre zwierzęta nie żyją w gromadzie,

on jednak woli żyć w stadzie.

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


Nie jada codziennie, lecz gdy głód nastanie,

to zarządza polowanie.

Poluje sam lub (częściej) w grupie,

wtedy ofierze trudniej uciec.

W dzień, gdy żar leje się z nieba,

lew głośno ziewa, Aaa…odpocząć trzeba.

A kiedy ciemna noc nastanie,

on się wybiera na polowanie.

Nie ma zbyt wielu lwów na świecie.

Najwięcej z nich w Afryce znajdziecie.

Lecz mogę powiedzieć Wam w sekrecie,

spotkacie je z pewnością, gdy do ZOO pojedziecie.

RYK LWA- posłuchajmy odgłosów lewa.

https://www.youtube.com/watch?v=-PmaDp9Q3e4 

Ryk Lwa – spróbujmy udawać ryk lwa.  

Rodzic zaczyna mruczeć, jak kotek, zachęca dziecko do naśladowania. Powoli mruczenie 

przechodzi w warczenie, a następnie w głośny ryk. 

LEW RYCZY BARDZO GŁOŚNO! JEST ODWAŻNY I BARDZO SILNY- pobawmy się przy 

piosence i pokażmy, jaki silny jest lew.

https://www.youtube.com/watch?v=Vc2p-2aUDbM 

GRZYWA LWA  –  Wlewamy dziecku dwie farby:

czerwoną i żółtą. Dziecko miesza farby pędzlem, 

aby powstał kolor sierści lwa- pomarańczowy.

Na kartce A3 rozcieramy palcami, naszą farbę od

środka kartki, do każdej krawędzi kartki.  To

będzie grzywa lwa. Umyjmy dłonie wodą i

mydłem. Następnie wydrukujmy, wytnijmy głowę

https://www.youtube.com/watch?v=Vc2p-2aUDbM
https://www.youtube.com/watch?v=-PmaDp9Q3e4


lwa- poniżej. Rozcieramy na niej pomarańczową – pastelową kredkę. Naklejamy ją na grzywę lwa 

(środek kartki). 

GRATULACJE!  PIĘKNA GRZYWA LWA!

GOTOWE! Dokładnie umyj dłonie wodą i mydłem.

Praca dla chętnych-  Zabawa w skojarzenia. 

Prosimy dzieci, aby dokończyły zdanie, np.: czerwone jak papryka

czerwony, jak ... 

żółty, jak ... 

pomarańczowy, jak ...

zielone, jak…

KOLOROWANKA - wydrukuj i wykonaj polecenia.

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

domowo393@gmail.com

mailto:domowo393@gmail.com


GŁOWA LWA- wydrukuj. Wytnij i rozetrzyj pomarańczową- pastelową kredkę. Przyklej na 
grzywę lwa.
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