
4.05.2020r. poniedziałek 

Dzień dobry Wszystkim! W tym tygodniu będziemy poznawać zwierzęta mieszkające w ZOO. Dziś 

zapraszam do spotkania z królem zwierząt czyli LWEM! 

 

Przebieg zajęć: 

1.Witamy się piosenką (na melodię „Panie Janie”): 

„Witaj (imię dziecka), witaj (imię dziecka) 

Jak się masz? Jak się masz? 

Wszyscy Cię witamy, wszyscy pozdrawiamy  

Bądź wśród nas, bądź wśród nas.”    

2.Komentujemy pogodę, którą widzimy za oknem. Czy są chmury? Czy pada deszcz? Czy świeci 

słońce? 

3.Dziś jest poniedziałek. Ten dzień oznaczony jest kolorem zielonym. Proszę poszukać wraz z 

dzieckiem koloru zielonego w swoim otoczeniu, na ubraniu. Zielony to też kolor Wiosny. 

4. Dzisiaj poznany duże zwierzę. Nazywane jest królem zwierząt, czyli to oznacza, że jest bardzo 

ważne. To jest lew.  

Jeśli w domu jest maskotka lub figurka lwa, proszę ją pokazać dziecku i wspólnie pokazywać i 

nazywać części ciała lwa. 

 



Lew jest duuużym kotem. Lew chodzi na czterech łapach. Jest cały brązowy. (tu można pokazać kolor 

brązowy na lwie, oraz poszukać  w swoim otoczeniu rzeczy w tym kolorze). Zwierzę ma piękną, wielką 

grzywę. A tak brzmi jego „głos”: https://www.youtube.com/watch?v=-PmaDp9Q3e4  

5. Oto zagadka: Co to jest? 

„Wielkie łapy 

Wielka głowa 

Wokół głowy grzywa płowa 

Kłopot musi mieć prawdziwy 

Z uczesanej takiej grzywy”   (lew) 

6. Dzieci, a teraz Wy pokażcie jak naśladujecie LWA. Proszę wraz z dzieckiem podnieść ręce do góry i 

na miarę możliwości powiedzieć AAAAAA. (jeśli dziecko nie mówi, proszę skierować wzrok dziecka na 

Państwa usta i  samemu powiedzieć AAAAA.)  

Teraz Lew potrząsa swoją grzywą. Dziecko kręci głową w prawo i lewo.  

7. Zapraszam na piosenkę pokazywankę o lwie. Doskonale znana dzieciom, gdyż często bawimy się 

przy niej na zajęciach muzycznych w przedszkolu:  

https://www.youtube.com/watch?v=Vc2p-2aUDbM 

8. Wykonanie pracy plastycznej.  

Proszę wydrukować załącznik „Maska lwa” 

Potrzebne będą: farby w kolorze żółtym i czerwonym, widelec lub pędzelek cienki 

Proszę wziąć trochę farby żółtej i czerwonej i wymieszać na tyle, aby powstał kolor sierści lwa. 

Zachęcam, aby dziecko wymieszało palcem farby. Następnie pokolorować maskę lwa z załącznika. 

Grzywkę można pomalować albo widelcem zamoczonym  w farbie lub cienkim pędzelkiem.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=-PmaDp9Q3e4
https://www.youtube.com/watch?v=Vc2p-2aUDbM


Tyle na dzisiaj. Zachęcam do wysyłania zdjęć dzieci i ich prac na domowo393@gmail.com  

Pozdrawiam serdecznie! 

 

mailto:domowo393@gmail.com

