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KOCHANE DZIECI

W ZOO odwiedziliśmy już słonia, lwa, małpy. Dzisiaj odwiedzimy krokodyla. Przywitajmy się 

piosenką. Zapraszam do zabawy!

 

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

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

KROKODYL

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,f arba zielona, oczko ruchome, marker, 

wydrukowana karta pracy.

Jakie zwierzę ma wielką paszczę, a w paszczy, aż tyle ostrych zębów?

ZAGADKA- odgadnij zagadkę, a zaraz się dowiesz.

To zwierzę żyje nad Nilem,

a w paszczy zębów ma tyle,

że nawet, gdy leży grzecznie

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


liczyć je jest niebezpiecznie. 

To jest zielony … . (krokodyl)

KROKODYL- przeczytajmy wiersz, a dowiemy się, że krokodyl jest bardzo groźny i wszyscy 

się go boją. 

Z krokodyla nie żartuje żadna ryba.

A to czemu? Bo się boi chyba!

Z krokodyla nie żartuje żaden rak.

Bo się boi? Ano boi się, a jak!

Z krokodyla nie żartuje żaden zwierz.

No a czemu? To już także i ty wiesz.

Bo krokodyl nawet, jeśli nie jest zły,

to w uśmiechu pokazuje wielkie kły.

Wszyscy mówią, że to jest typowy gad,

Stąd też może w krokodylu tyle wad.

To, że taki gruboskórny, nietaktowny

Przyczajony, cichy, skryty i powolny,

może z tego też wynika sprawa ta:

że nie humor a humory stale ma,

no a gadem być to nie są żadne żarty.

A krokodyl gad wybitnie nienażarty.

Więc się boi krokodyla rak i ryba.

Ptak i zwierz co biega i co pływa.

Ja się boję krokodyla każdy wie.

Bo krokodyl nie żartuje tylko JE!!!

KARTA PRACY- wydrukuj i wykonaj polecenia.

ZWIERZĘTA W ZOO- spacerujemy po ZOO, jesteśmy cicho, nadsłuchujemy. O! Słychać jakieś 

głosy. To rozmawiają zwierząt z ZOO. Zamieniamy się w zwierzęta, uważnie słuchamy i robimy to 

co one. Mijamy po kolei zwierzęta i je naśladujemy. 

słonie - machają trąbami,

lew - obie ręce naśladują otwieranie się paszczy.

małpy - drapią się po głowie,



krokodyle - robią paszczę z rąk i nią kłapią,

papugi - poruszają skrzydłami,

I tak przeszliśmy przez całe ZOO, a teraz musimy wrócić do wyjścia i mijamy po kolei zwierzęta i 

je naśladujemy, tylko w odwrotnej kolejności.

papugi - poruszają skrzydłami,

krokodyle - robią paszczę z rąk i nią kłapią,

małpy - drapią się po głowie,

lew - obie ręce naśladują otwieranie się paszczy.

słonie - machają trąbami,

 ,,KROKODYLA ZNAK”- posłuchajmy razem piosenki. Wybierzmy się na spacer z krokodylem i 

pokażmy gestami, wykonywane  czynności przez krokodyla.

https://www.youtube.com/watch?v=5FxlJGCmanU – Krokodyla znak

,,PASZCZA KROKODYLA”- Będziemy dzisiaj malować stopami. Nalejmy farbę na tacę, zmocz 

całą stopę dziecka w farbie. Odbij ją na dole  kartki, palcami w stronę krawędzi kartki  A3. 

Następnie myjemy stopę. Moczymy drugą stopę w farbie i odbijamy tak, aby palce leżały na 

palcach poprzedniej stopy, a pięty muszą być szeroko. Brawo! Stopy odbite. Doklejamy ruchome, 

duże oko (jeśli nie mamy wycinamy z papieru). Dorysujmy markerem zęby.

https://www.youtube.com/watch?v=5FxlJGCmanU


GRATULACJE! PIĘKNA PASZCZA KROKODYLA.

GOTOWE! Dokładnie umyj dłonie wodą i mydłem. 

Dla chętnych: obejrzyjmy sobie bajkę.

https://www.youtube.com/watch?v=IaQIVgI0Dlo   - Bajka ,,Małpa i krokodyl”

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

domowo393@gmail.com

mailto:domowo393@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=IaQIVgI0Dlo


KARTA PRACY- wydrukuj i wykonaj polecenia (jeśli trzeba, pomagamy dziecku w wykonaniu 
poleceń).
Policz wszystkie krokodyle.
Otocz czerwoną pętlą, dużego krokodyla.
Otocz żółtą pętlą, małego krokodyla.
Ile jest  średnich krokodyli? 

Pytanie dla chętnych:
Jeśli do średnich krokodyli, dołożysz jeszcze jednego, to ile będzie ich razem?


