Dzisiaj na początek wysłuchajcie opowiadania pt. „Wycieczka do zoo”
Był piękny dzień. Tata postanowił zabrać Anię na wycieczkę do zoo. Dziewczynka bardzo się
ucieszyła. Pierwsze zwierzę, jakie zobaczyła Ania to był lew. Miał on długą grzywę i
wygrzewał się na słońcu. Tatuś powiedział Ani, że jest to król wszystkich zwierząt. Poszli
dalej. Nagle Ania krzyknęła: O! Popatrz, jaki śliczny konik! To zebra- rzekł tatuś. Ma na
sobie czarno-białe pasy. Następnym zwierzęciem był słoń. Ania jeszcze nigdy nie widziała
takiego ogromnego słonia. Nagle Ania zauważyła, iż przy następnej klatce zgromadziło się
bardzo dużo dzieci, które cały czas się śmiały. Była bardzo ciekawa, co tam się znajduje.
Podeszła bliżej i zobaczyła małpkę, która naśladowała dzieci i stroiła śmieszne miny. To
zwierzątko podobało się Ani najbardziej. Nagle Ania usłyszała plusk wody. Odwróciła się i
zobaczyła 4 długie nogi. To żyrafa piła wodę. Miała bardzo długą szyję i bardzo dużo
brązowych plamek na ciele. Na wycieczce Ania spotkała jeszcze krokodyla, który miał
wielkie kły i niedźwiedzia wygrzewającego się na słońcu. Zrobiło się już późno i tatuś z Anią
musieli wracać do domu. Ani bardzo się podobała ta wycieczka i była bardzo szczęśliwa.

Odpowiedzcie na pytania dotyczące opowiadania:
- Gdzie tata zabrał Anię na wycieczkę?
- Jakie zwierzęta spotkała Ania w zoo?
- Które zwierzę najbardziej spodobało się Ani i dlaczego?
- Co to jest zoo?
- Czy byliście w zoo? Jeżeli tak to jakie zwierzęta widzieliście?

Czas na zagadki. Postarajcie się odgadnąć o jakich zwierzętach jest mowa.

Kolorowych piór ma w bród,
a między oczami wielki dziób.
Ten głośny skrzek to jej zasługa,
bo to jest głośna… (papuga)
Szary, duże uszy i trąba,
Jestem duży i wesoły,
taki ma wygląd, że bomba!
Wielki jest jak cała jabłoń,
bo to jest szary… (słoń)

Do konia trochę podobna
tak samo rży, gdy jest głodna.
Czarne pasy ma tam, gdzie są żebra,
bo to jest wesoła … (zebra)

pływam w wodzie całkiem goły.
Błoto? Co mi tam!
Ja jestem szary… (hipopotam)

„Ale

w zoo jest wesoło!” – rysowanie zoo.

Kolejnym zadaniem do jakiego was zapraszam jest wykonanie pięknego plakatu ogrodu
zoologicznego.
Narysuj wybrane przez siebie zwierzęta, które można spotkać w zoo. Następnie wytnij je i
naklej na duży arkusz. Dorysuj ścieżki, zieleń, ludzi, klatki dla zwierząt.
„Spoko-loko” - A teraz poruszamy się trochę przy muzyce. Postarajcie się tak jak w teledysku
poruszać się w tańcu jak tancerze i zwierzęta.
https://www.youtube.com/watch?v=UvA7Fk44JFw
Puzzle – karta pracy
Poproście rodziców o wydrukowanie obrazka, wytnijcie nożyczkami wzdłuż białych linii, a
potem ułóżcie je równo tak, aby powstało zdjęcie papugi.

A teraz przypomnijcie sobie piosenkę „Idziemy do zoo”, którą bardzo często razem
śpiewaliśmy w przedszkolu. Miłej zabawy☺
https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM
„Poruszam się jak…” – zabawa ruchowa.

Co to za zwierzę? Posłuchajcie uważnie nagrania i postarajcie się odgadnąć, które zwierzę
słyszycie.
https://www.youtube.com/watch?v=Rerv4Ppfq7U&list=TLPQMDMwNjIwMjABJgY3HJiTgw&index=8

Pozdrawiam
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„Słoń” – karta pracy, ćwiczenie grafomotoryczne
Narysuj słonia po śladzie i go pokoloruj.

Karta pracy „Od najmniejszego do największego”

