
CZWARTEK 28.05.2020
KOCHANE DZIECI

W ZOO odwiedziliśmy już wiele zwierząt, ale jeszcze bym chciała odwiedzić z wami hipopotama. 

Przywitajmy się piosenką. Zapraszam do zabawy!

 

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

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

HIPOPOTAM

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:  składniki na piasek kinetyczny, nakrętki z butelek po 

wodzie,

ZAGADKA- przeczytajmy zagadkę, a dowiemy się, kogo dzisiaj odwiedzimy?

Gdy w ZOO spod wody się wyłania,

zaraz się bierze do ziewania.

Wówczas wygląda groźnie tak,

jakby chciał połknąć cały świat. (hipopotam)

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


,,HIPOPOTAM LUBI BŁOTKO”- przeczytajmy fragment wiersza, i odpowiedzmy na pytania. 

Hipopotam jest istotą,

która bardzo lubi błoto.

Tak powiedział hipopotam

i od razu – chlup! – do błota.

Tygrys się po klatce miota:

Hipopotam? Chlupopotam!

Chlupnął błotem naokoło

i zabłocił całe ZOO!

Co hipopotam bardzo lubi?    (błotko)

Co zabłocił hipopotam? Sklep czy ZOO?    (ZOO)

HIPOPOTAM- posłuchajmy razem piosenki i poćwiczmy razem z hipciem.

https://www.youtube.com/watch?v=f8o7bZJ9vT0&list=RD0aKZHSPBj-M&index=19 

Wspólnie zróbmy błotko i  pobawmy się razem z hipopotamem. Hipopotam bardzo lubi bawić

się w błotku.  A wy lubicie? Zapraszam!

PIASEK KINETYCZNY- PRZEPIS NA NASZE BŁOTKO

5 kubków piasku z piaskownicy

1 kubek i 3 łyżki skrobi kukurydzianej

pół łyżeczki płynu do zmywania

1 kubek wody

1 łyżka oleju z drzewa herbacianego

Jak wykonać piasek zobaczą Państwo na filmie poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=G8HPENT3ieU       Piasek kinetyczny.

https://www.youtube.com/watch?v=G8HPENT3ieU
https://www.youtube.com/watch?v=f8o7bZJ9vT0&list=RD0aKZHSPBj-M&index=19


POSZUKAJMY HIPOPOTAMÓW W BŁOCIE!

Rodzic ukrywa w piasku nakrętek po wodzie- liczymy. To będą nasze hipopotamy. Wspólnie 

szukamy  ukrytych w błocie nakrętek- hipopotamów. Ile odszukaliśmy? Następnie przeliczamy, 

sprawdzamy czy wszystkie odszukaliśmy. Możemy wyszukiwać po jednej nakrętce mniej i pytać, 

ile teraz mamy? A ile zostało w błotku.

SUPER ZABAWA W TAKIM BŁOTKU!

Pobawimy się jeszcze?- wykorzystajmy foremki do robienia babek. Robimy babki i 

przeliczamy, np. mamy zrobione gwiazdki- liczymy, zróbmy jeszcze muszelkę. Ile mamy teraz 

babek?

GOTOWE! Dokładnie umyj dłonie wodą i mydłem. 

Praca dla chętnych:

KARTA PRACY (poniżej)- wydrukuj i wykonaj polecenia.

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

domowo393@gmail.com

mailto:domowo393@gmail.com


KARTA PRACY- wydrukuj i wykonaj polecenie.


