
Środa, 27.05.

Dzień dobry!

Witamy wszystkich w kolejnym dniu domowego przedszkola. Wracamy do naszych zwierząt w 

Zoo. Dziś odwiedzimy słonia. Zachęcamy wszystkich do korzystania z książki do komunikacji oraz

symboli z załączników w czasie zabawy.

Słoń 

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do internetu, komunikator, niebieska i żółta 

kartka z bloku technicznego, rolka po papierze toaletowym, niebieska farba, klej, nożyczki, 

symbole z załącznika.

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

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

kolejne dni tygodnia (poniedziałek, wtorek ,środa itd..)

DZISIAJ ŚRODE 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 kogo dziś spotkamy.

Zapraszam do zabawy!

W piosence powtarza się wciąż „Tra ta ta”. Jeżeli mają Państwo komunikator, można nagrać tę  

część piosenki aby dziecko mogło samodzielnie śpiewać. Kiedy w piosence słoń gra na trąbie, 

pokazujemy gest grania na trąbce. Kiedy słoń słucha, nasłuchujemy pokazując swoje uszy.

https://www.youtube.com/watch?v=L5bwhcRIBp0

Na czym grał słoń? (na trąbie)

Czym słuchał słoń? (uszami)

Czy słoń grał na trąbie tra ta ta? (tak)

Czy słoń grał na trąbie  la la la la? (nie)

Jakie słoń  ma uszy? (duże)

SŁOŃ NA WYCIECZCE- masaż

Siadamy sobie wygodnie z dzieckiem na dywanie lub łóżku. Siedzimy za plecami dziecka 

trzymając je w ramionach lub kładziemy dziecko na plecy( może też być bok).Włączmy cichą i  

spokojną muzykę.

SZEDŁ SOBIE SŁOŃ NA WYCIECZKĘ, (z wyczuciem naciskamy plecy dziecka wewnętrzną 

stroną dłoni)

Z TYŁU NA PLECACH MIAŁ TECZKĘ, (rysujemy palcem prostokąt)

NOS DŁUGI – TRĄBĘ SŁONIOWĄ (rysujemy trąbę)

I KIWAŁ NA BOKI GŁOWĄ. (ujmujemy ciało dziecka i lekko kołyszemy na boki)

WOLNO SZEDŁ SŁONIK, SZURAJĄC NOGAMI JAK WIELKIE KLOCE. (naciskamy 

plecy dziecka wewnętrzną stroną dłoni)

TAK OCIĘŻALE JAK… SŁONIE, SZEDŁ SOBIE WOLNIUTKO PO DRODZE. (naciskając 

dłońmi na przemian, wolno przesuwamy je wzdłuż kręgosłupa do góry)

Zapraszam Cię teraz do zrobienia pracy plastycznej. Dziś wykonamy słonia z rolki po 

papierze toaletowym. Żeby wykonać słonia potrzebne nam będą: rolka po papierze 

toaletowym, niebieska i żółta kartka z bloku technicznego, nożyczki, klej, farba niebieska, 

marker, pędzelek.

https://www.youtube.com/watch?v=L5bwhcRIBp0


Najpierw wycinamy z rolki 4 małe prostokąty  tak by na dole powstały cztery nogi. Malujemy rolkę

na niebiesko. Można to zrobić pędzelkiem ale też można pomalować paluszkami. Rolkę 

zostawiamy do wyschnięcia. W tym czasie wycinamy pozostałe elementy. Uszy wycinamy tak jak 

na zdjęciu poniżej. Żeby zrobić trąbę wycinamy długi pasek z żółtego papieru ( może być inny 

dowolny kolor), składamy harmonijkę. Wycinamy też oczy. Kiedy rolka wyschnie przyklejamy do 

niej wycięte elementy tak jak na zdjęciu. 

Brawo! Słoń gotowy. Teraz może zagrać na swojej długiej trąbie tra ta ta! tra ta ta ! 

Dziecko naciska komunikator. Udajemy, że gramy na trąbie.



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.
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