PLAN TYGODNIOWY – PROPOZYCJE ZABAW

GRUPA: Misie (maluchy)
TYDZIEŃ: 15.06 – 19.06.2020r.

KRĄG TEMATYCZNY: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści.

TEMAT DNIA:
1. W dzikiej dżungli
2. Ptaki w barwach tęczy
3. W prążki i w paski
4. Największe i najwyższe
5. W ogrodzie zoologicznym

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:
Dziecko:


uważnie słucha wierszy



odnajduje na obrazku zwierzęta, o których jest mowa w wierszach



poszerza wiedzę o naturze



znajduje zwierzęta, które mieszkają w dżungli



poznaje egzotyczne ptaki



estetycznie wykonuje pracę plastyczną



stara się wiernie odtworzyć wzory na sierści



porównuje wysokość zwierząt na karcie pracy



klasyfikuje i szereguje zwierzęta według wielkości



ilustruje ruchem treść piosenki



doskonali poprawną wymowę



uczy się słów i melodii piosenki

PROPONOWANE AKTYWNOŚCI:
1. „Mieszkańcy egzotycznego lasu” – praca z wierszem (karta pracy nr 3)
Rodzic czyta wierszyki Z. Staneckiej, a po przeczytaniu każdego z nich zadaje przykładowe
pytania i polecenia:


Pokaż gdzie siedzi papuga. Czy papuga umie rozmawiać z ludźmi? Jakiego koloru są
jej pióra?



Jakiego koloru jest krokodyl? Gdzie chowa się w czasie wielkiego upału? Co
wystawia znad wody? Pokaż krokodyla.



Czy wąż ma nogi? Jakie dźwięki wydaje? Poszukaj i pokaż węża na ilustracji.



Na czym buja się małpa? Czy może zabłądzić w dżungli? Jak się porusza? pokaż
małpę i jej rodzinę.



Jak wygląda słoń? Co ma na głowie? Jakiego koloru jest jego skóra? Pokaż słonia
na ilustracji.


2.

Co tygrys ma na futrze? Czy jest groźny? Pokaż tygrysa na ilustracji.

„Spacerem przez dżunglę” – labirynt (karta pracy nr 1)
Zadaniem dziecka jest odszukanie drogi przez dżunglę. Właściwa droga wiedzie obok
zwierząt, które mieszkają w tropikalnym lesie. Dziecko najpierw szuka drogi palcem, a
następnie rysuje ją kredką.

3. „Ptaki w kolorach tęczy” – rozmowa kierowana
Rodzic pokazuje dziecku ilustracje/zdjęcia przedstawiające kolorowe ptaki tropikalne
(papuga, koliber, ptak rajski – cudowronka) i pyta:


Czy wiesz, jak nazywają się te ptaki?



Gdzie można je zobaczyć?



Jak myślisz, czy w ZOO te ptaki czują się dobrze?

Dziecko wypowiada się na temat ptaków na podstawie ilustracji, wcześniej zdobytej wiedzy
oraz spostrzeżeń i doświadczeń. Wspólnie z rodzicem określa kolory, wielkość oraz
zachowania poznanych ptaków.
4. „Tygrys czy pantera?” – praca plastyczna, ozdabianie sylwety kota (karta pracy nr 2)
Rodzic prezentuje dziecku ilustracje przedstawiające tygrysa i geparda (zestaw „Duże
koty”). Dziecko określa ich wygląd: kolor sierści, rodzaj plam na skórze (prążki, cętki).
Następnie rodzic proponuje dziecku wykonanie tych zwierząt za pomocą dowolnie wybranej

techniki np. wyklejenie prążków/cętek plasteliną, stemplowanie pieczątką z ziemniaka i
farbą, wyklejanie kulkami bibuły lub papierem kolorowym, malowanie farbami itp.
5. „Najwyższe i największe” – ćwiczenie klasyfikacji
Rodzic prezentuje dziecku karty z zestawu „Duże-małe”. Dziecko nazywa każde z
przedstawionych zwierząt, przelicza ich ilość na każdej z kart, a następnie otacza pętlą
największe/najwyższe zwierzę na każdej karcie.
6. „Żyrafa fa fa” – zabawy przy piosence
Dziecko wspólnie z rodzicem słucha piosenki, a następnie razem omawiają jej treść. Rodzic
uczy dziecko słów piosenki na zasadzie „echa”. Następnie wspólnie śpiewają i ilustrują treść
piosenki gestami:
Szyję aż do nieba ma (wyciąganie jednej ręki ku górze)
małą główkę, różki dwa (wskazywanie na głowę, przykładanie do głowy dwóch palców)
Cała w plamki jest i łatki („rysowanie” na swoim ciele kółek)
zjada trawę, listki, kwiatki. (naśladowanie zrywania i zjadania listków)

KARTY PRACY
Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

-

Karta pracy nr 3

