
Czwartek, 28.05.

Dzień dobry!

Dziękujemy za nadesłane zdjęcia i prace plastyczne. Pięknie pracujecie. Dzisiaj kolejny dzień 

spędzimy w Zoo. Zachęcamy wszystkich do korzystania z książki do komunikacji oraz symboli z 

załączników w czasie zabawy.

Małpka fiki miki

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do internetu, 

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  CZWARTEKx 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 w Zoo.

Zapraszam do zabawy!

https://www.youtube.com/watch?v=3ADerlU5cow   Fik mik małpka skacze

Małpka naśladuje- zapraszamy do zabawy w naśladowanie, każde dziecko powtarza to co zrobi 

rodzic. Potem można się zamienić. Oczywiście komu jest trudno naśladować wspierany jest przez 

rodzica. Następnie zabawę możemy odwrócić i dziecko pokazuje coś do wykonania a rodzic po nim

powtarza.

MAŁPKA TUPIE NÓŻKĄ.   (tupiemy nogą)

MAŁPKA TUPIE NÓŻKĄ.   (dzieci powtarzają i tupią)

ONA LUBI TAKIE GRY,

ZAWSZE ROBI TO CO TY......

                                                (Zmieniamy prowadzącego, powtarzamy wierszyk, w miejsce tupania

                                                  podajemy inne czynności np. chodzenie, klaskanie, podskakiwanie)

Zapraszam Cię do kolejnego zadania. (Karta pracy poniżej)

Porównaj obrazki na jednym są małe małpki a na drugim duże. 

Które małpki są małe? Dziecko wskazuje odpowiednią kartkę i przykleja symbol „mały”

Które małpki są duże? Dziecko wskazuje odpowiednią kartkę z dużymi małpkami i przykleja 

symbol „duży”

Pokoloruj małe małpki na żółto.

Pokoloruj duże małpki  na brązowo.

Na koniec zapraszam Cię do obejrzenia filmu o małej małpce Pigmejce. 

https://www.youtube.com/watch?v=5oxlUTjT3Bw   Pigmejki - najsłodsze małpki świata

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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