
Piątek, 22.05.

Dzień dobry!

Witamy wszystkich w kolejnym dniu domowego przedszkola. Mamy nadzieję, że macie się dobrze.

Ponieważ na  zajęciach poznajemy zwierzęta mieszkające w ZOO, zapraszamy do wybrania się na 

spacer do warszawskiego ZOO, które jest już otwarte. Zachęcamy wszystkich do korzystania z 

książki do komunikacji oraz symboli z załączników w czasie zabawy. Zapraszamy!

Król zwierząt- lew.

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do internetu, kartka kolorowa, kolorowanka,

farba pomarańczowa, kolorowe paski papieru, klej, nożyczki, pędzel.

Zapraszamy do skorzystania z wierszyka na początku zajęć. Wierszyk można powiedzieć, ale też 

zaśpiewać do znanej i lubianej melodii. W zależności od aktualnego dnia tygodnia  śpiewamy 

(poniedziałek, wtorek ,środa itd..).

DZISIAJ PIĄTEK x 2

ZNOWU MAMY,   (tutaj pokazujemy dziecku dzień tygodnia z kalendarza)

NA ZAJĘCIA DO NAS  

WSZYSTKICH ZAPRASZAMY,   (wszyscy łapiemy się za ręce)



UŚCIŚNIJMY SOBIE DŁONIE,

BO WESOŁO NAM W TYM GRONIE.  x 2  (ściskamy sobie dłonie)

Posłuchaj  piosenki, dzięki której dowiesz  się kto nas przywita jako pierwszy na wycieczce w 

ZOO.

https://www.youtube.com/watch?v=Nw6ow_mo5tQ&feature=youtu.be

Posłuchaj wiersza. 

Czytamy dziecku wiersz z wykorzystaniem symboli z zalącznika. 

Po przeczytaniu wiersza możemy zapytać dziecko:

Kto tak ryczał?  (lew)

O jakich zwierzętach czytaliśmy w wierszu? (lew, nosorożeć, goryl, słoń)

JA LEW

CÓŻ TO JEST? CO TO TAK RYCZY?

WIELKI SŁOŃ NADBIEGA Z DZICZY?

ROZPĘDZONY NOSOROŻEC?

GROŹNY GORYL? TRUDNO ORZEC.

WCIĄŻ NIE MOGE ZDECYDOWAĆ

PEŁZAĆ CHCE, CZY GALOPOWAĆ.

ZASTANÓWMY SIĘ...HMM...WIEM!

DZISIAJ CHYBA BĘDĘ LWEM. 

Lew to duży kot. Ma wąsy jak kot i pazury. Lubi wylegiwać się na słońcu i polować kiedy jest 

głodny. Ma piękną grzywę którą nosi z dumą. Nazywany jest królem zwierząt.

A jak myślisz ?

Czy lew miauczy? (nie)

Czy lew ryczy? (tak)

Zapraszam Cię do zrobienia lwa z piękną kolorową grzywą.

Potrzebujemy do tego kolorowej kartki, kolorowanki załącznika, farby pomarańczowej i 

pociętych pasków z kolorowego papieru.

Najpierw pomalujmy lwa na pomarańczowo. Kiedy już wyschnie wycinamy go wycinamy tułów 

https://www.youtube.com/watch?v=Nw6ow_mo5tQ&feature=youtu.be


lwa i przyklejamy na dole kolorowej kartki. Wycinamy głowę lwa bez grzywy. W miejscu gdzie 

będzie głowa lwa, przyklejamy w koło kolorowe paski ( to będzie nasza grzywa). Kiedy paski już 

są gotowe, na środku przyklejamy głowę naszego lwa. 

Brawo! Piękny kolorowy lew.

Na zakończenie proponujemy wspólne obejrzenie filmu edukacyjnego o lwie.

https://www.youtube.com/watch?v=Ab7C9F6e17E

https://www.youtube.com/watch?v=Ab7C9F6e17E


 Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres

mailowy: domowo393@gmail.com

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.


