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WITAMY WAS KOCHANE MISIACZKI!

DZISIAJ POZNACIE ZWIERZĘTA, KTÓRE MOŻNA
SPOTKAĆ W ZOO.



,,Masażyk zoo’’- przełamywanie bariery dotyku.

Zoo                                                                                                                                        
Bolesław Kołdziejski

Tutaj w ZOO jest wesoło,

Tutaj małpki skaczą w koło,           (skoki dłonią po okręgu)

Tutaj ciężko chodzą słonie,            (naciskanie pleców wewnętrzną stroną dłoni)

Biegną zebry niczym konie,           (lekkie stukanie dłońmi zwiniętymi w pięści)

Żółwie wolno ścieżką kłapią,         (powolne przykładanie dłoni za dłonią do pleców)

W wodzie złote rybki chlapią,       (pocieranie pleców raz wewnątrz, raz zewnętrzną stroną dłoni)  

Szop pracz, takie czyste zwierzę,

Ciągle sobie coś tam pierze.          (pocieranie dłońmi pleców)

Struś dostojnie w koło chodzi,

Spieszyć mu się nie uchodzi,        (powolne kroczenie po plecach dwoma palcami)

A w najdalszej części zoo



Dwa leniwce się gramolą,         (wolne przesuwanie dłoni z góry do dołu, z boku ku środkowi pleców)

Wolno wchodząc na dwa drzewa,

Gdzie się każdy z nich wygrzewa,      (zatrzymanie dłoni)

I zapada w sen głęboki…

Dziecko kładzie się na brzuchu. Rodzic masuje i rozgrzewa swoje ręce, 
pocierając dłoń o dłoń. Wykonuje masaż zgodnie z instrukcją. Później następuje 
zamiana ról.

,,Lulek jedzie do zoo’’ – bajka edukacyjna.

Dziecko ogląda bajkę o zwierzętach żyjących w zoo.

youtube.com/watch?v=xlXEn3l6vYM

,,ZOO’’ – rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających w zoo.

     Rodzic rozkłada na dywanie ilustracje zwierząt, widoczny jest tylko fragment 
zwierzęcia (tygrysa, lwa, papugi, słonia, osła, strusia, szympansa, orangutana, 
tukana, pingwina, żyrafy).

TYGRYS

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Iga/Moje%20dokumenty/Downloads/youtube.com/watch%3Fv=xlXEn3l6vYM


LEW

PAPUGI



SŁOŃ

OSIOŁ



STRUŚ

SZYMPANS



ORANGUTAN

TUKAN



PINGWIN

ŻYRAFA 



Rodzic zadaje dziecku pytania:

 Jakie zwierzę ma długą szyję?
 Jakie zwierzę jest w paski?
 Jakie zwierzę ryczy?
 Jakie zwierzę znosi duże jajka?
 Jakie zwierzę jest rude?
 Jakie zwierzę potraf naśladować mowę człowieka?
 Jakie zwierzę ma ogromny dziób?
 Jakie zwierzę ma ogromne uszy?
 Jakie zwierzę jest ptakiem, a nie potraf latać?
 Jakie zwierzę lubi banany?
 Jakie zwierzę woła i-a, i-a

      Rysunek zwierzęcia, którego nazwa została odgadnięta jest 
prezentowany w całości przez rodzica. Dziecko tworzy wystawę zwierząt, 
które mogą zamieszkać w zoo.





Połącz w pary zwierzęta i pokoloruj.


