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KOCHANE DZIECI

W ZOO odwiedziliśmy już słonia i lwa. Dzisiaj wybierzemy się do małp. Przywitajmy się i 

zapraszam do zabawy!

 

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

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

MAŁPY

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, farba: brązowa i zielona, taca, nożyczki, 

klej, karta pracy, kartka brązowa do porwania na kawałki, ołówek.

MAŁPKA

Lubię skakać po drzewach

i banany jeść,

bo ja jestem małpka.

Wszystko wiesz? To cześć!

A wiesz, jak wygląda małpka? Popatrz na obrazek, a zaraz się dowiesz!

"MAŁPKI"- zabawa paluszkowa.

W dżungli kilka małpek żyło, (kręcimy młynek rękami)

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


a dokładnie pięć ich było. (wysuwamy rozłożoną dłoń do przodu)

Pierwsza małpka taka mała. (zaginamy mały palec)

Druga małpka wciąż skakała. (zaginamy palec serdeczny)

Trzecia małpka wciąż płakała. (zaginamy palec środkowy)

Czwarta małpka wciąż się śmiała. (zaginamy palec wskazujący)

Piąta małpka tak śpiewała. (pokazujemy kciuk)

W dżungli kilka małpek żyło. (kręcimy młynek rękami)

A dokładnie pięć ich było. (wysuwamy rozłożoną dłoń)

BANANY DLA MAŁPEK- małpki bardzo zgłodniały podczas  zabawy, poszukajmy dla nich 

bananów.

Porozkładajmy wcześniej w pokoju banany- najlepiej  pięć, jeśli nie mamy mogą być wycięte z 

żółtego papieru. Dzieci szukają wcześniej ukrytych bananów w różnych miejscach. Po odnalezieniu

wszystkich owoców, sprawdzamy czy wystarczy dla naszych małpek z wierszyka- liczymy.

Ile mamy bananów?

Ile jest małpek, w naszym wierszyku? ( jeśli trzeba czytamy wierszyk jeszcze raz)

Czy wystarczy bananów dla małpek? 

KARTA PRACY- wydrukuj i wykonaj polecenia.

,,Małpki”- posłuchajmy razem piosenki.

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

,,DRZEWO DLA  MAŁPKI”- nasza  małpka lubi

wspinać się na drzewo. 

Namalujmy drzewo dla małpki. Nalejmy brązową

farbę na tacę i trochę zielonej obok, pomalujmy

naszą rękę brązową farbą, aż do łokcia. Odbijamy

rękę (z rozłożonymi palcami- gałęzie), po lewej

stronie kartki A3. To jest drzewo dla naszej małpki.

Domalujmy listki na drzewie, 

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


moczymy palce w zielonej farbie i malujemy listki palcami- stemplujemy,  między gałązkami 

drzewa (między palcami).  Wydrukuj i wytnij małpkę (jest poniżej) i naklej ją obok drzewa. 

GRATULACJE! MAŁPKA MA JUŻ DRZEWO DO WSPINANIA.

GOTOWE! Dokładnie umyj dłonie wodą i mydłem. 

Praca dla chętnych:  Liana (lina) dla małej małpki. Porwij brązowy papier na małe kawałki. 

Wyklej z nich lianę, od gałęzi do samej ziemi-  można najpierw ją narysować ołówkiem, będzie 

łatwiej przyklejać papier. Małpka będzie mogła się wspinać!

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


Wydrukuj i wytnij małpkę i przyklej ją obok drzewa!



KARTA PRACY-wydrukuj i wykonaj polecenia.

Policz małpki.
Policz banany.
Pokoloruj żółtą kredką, tyle bananów, ile jest małpek.
Połącz małpki z bananami, jeden banan dla każdej małpki.
Ile zostało bananów.


