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Opracowała: Ewelina Mastaj

Temat: „Spotkanie z pisarzem zaczynamy – na wyspy i do zoo wyruszamy!”.

1. „Zoo” - wysłuchanie w całości wiersza Jana Brzechwy, a następnie wysłuchanie w wersji

wokalnej fragmentów wiersza – nauka piosenki.

Jan Brzechwa

Zoo 

Matołek raz zwiedzał zoo
I wołał co chwila: "O-o!"
"Jaka brzydka papuga!"
"Żyrafa jest za długa!"
"Słoń za wysoki!"
"A po co komu te foki?"
"Zebra ma farbowane żebra!"
"Tygrys
Chętnie by mnie stąd wygryzł!"
"Na, a zajrzyjmy pod daszek:
Żółw - tuś, bratku, tuś!"
"A to? Ptaszek.
Niezły ptaszek -
Struś!"
Wreszcie zbliża się do wielbłąda,
Uważnie mu się przygląda
I powiada wskazując na niego przez kraty:
"Owszem, niezły. Niczego! Szkoda tylko, że garbaty!"

TYGRYS
"Co słychać, panie tygrysie?"
"A nic. Nudzi mi się."
"Czy chciałby pan wyjść zza tych krat?"
"Pewnie. Przynajmniej bym pana zjadł."

STRUŚ
Struś ze strachu
Ciągle głowę chowa w piachu,
Więc ma opinię mazgaja.
A nadto znosi jaja wielkości strusiego jaja.

PAPUGA
"Papużko, papużko,



Powiedz mi coś na uszko."
"Nic nie powiem, boś ty plotkarz,
Powtórzysz każdemu, kogo spotkasz."

LIS
Rudy ojciec, rudy dziadek,
Rudy ogon - to mój spadek,
A ja jestem rudy lis.
Ruszaj stąd, bo będę gryzł.

WILK
Powiem ci w słowach kilku,
Co myślę o tym wilku:
Gdyby nie był na obrazku,
Zaraz by cię zjadł, głuptasku.

ŻÓŁW
Żółw chciał pojechać koleją,
Lecz koleje nie tanieją.
Żółwiowi szkoda pieniędzy:
"Pójdę pieszo, będę prędzej."

ZEBRA
Czy ta zebra jest prawdziwa?
Czy to tak naprawdę bywa?
Czy też malarz z bożej łaski
Pomalował osła w paski?

KANGUR
"Jakie pan ma stopy duże,
Panie kangurze!"
"Wiadomo, dlatego kangury
W skarpetkach robią dziury."

ŻUBR
Pozwólcie przedstawić sobie:
Pan żubr we własnej osobie.
No, pokaż się, żubrze. Zróbże
Minę uprzejmą, żubrze.

DZIK
Dzik jest dziki, dzik jest zły,
Dzik ma bardzo ostre kły.
Kto spotyka w lesie dzika,
Ten na drzewo szybko zmyka.

RENIFER
Przyszły dwie panie do renifera.
Renifer na nie spoziera
I rzecze z galanterią: "Bardzo mi przyjemnie,
Że będą panie miały rękawiczki ze mnie."



MAŁPA
Małpy skaczą niedościgle,
Małpy robią małpie figle,
Niech pan spojrzy na pawiana:
Co za małpa, proszę pana!

KROKODYL
"Skąd ty jesteś, krokodylu?"
"Ja? Znad Nilu.
Wypuść mnie na kilka chwil,
To zawiozę cię nad Nil."

ŻYRAFA
Żyrafa tym głównie żyje,
Że w górę wyciąga szyję.
A ja zazdroszczę żyrafie,
Ja nie potrafię.

LEW
Lew ma, wiadomo, pazur lwi,
Lew sobie z wszystkich wrogów drwi.
Bo jak lew tylko ryknie,
To wróg natychmiast zniknie.

NIEDŹWIEDŹ
Proszę państwa, oto miś.
Miś jest bardzo grzeczny dziś,
Chętnie państwu łapę poda.
Nie chce podać? A to szkoda.

PANTERA
Pantera jest cała w cętki,
A przy tym ma bieg taki prędki,
Że chociaż tego nie lubi,
Biegnąc - własne cętki gubi.

SŁOŃ
Ten słoń nazywa się Bombi.
Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi.
Dlaczego? Nie bądź ciekawy -
To jego prywatne sprawy.

WIELBŁĄD
Wielbłąd dźwiga swe dwa garby
Niczym dwa największe skarby
I jest w bardzo złym humorze,
Że trzeciego mieć nie może.

https://www.youtube.com/watch?v=fP-IzXYLfb0      

https://www.youtube.com/watch?v=fP-IzXYLfb0


2. „Mieszkańcy zoo” – zabawa rozwijająca kompetencje matematyczne. 

Rodzic wykorzystując kolorowe paski papieru, tworzy na dywanie „wybiegi dla zwierząt”. 

Rodzic prezentuje sylwety, dziecko nazywa zwierzęta, a następnie segreguje je według gatunku.

Następnie umieszcza każdy gatunek na wybranym wybiegu:

1. Dziecko przelicza, ile jest zwierząt danego gatunku (przeliczanie w zakresie 3).

2. Rodzic dokłada po jednym/dwóch zwierzątkach na wybrane wybiegi – dziecko przelicza, ile jest

teraz zwierząt (przeliczanie w zakresie 5)

3.  Rodzic  prezentuje  schemat  z  symbolicznym  kodem  i  wyjaśnia,  że  należy  według  niego

rozmieścić zwierzęta w zoo. Dziecko „odczytuje”, w jaki sposób rozmieścić zwierzęta, np. kod:

trzy kropki/słoń/zielone koło – znaczenie kodu: trzy słonie na zielonym wybiegu.









3. „Wycieczka do zoo” – opowieść słowno-ruchowa. 

Rodzic czyta  i wykonuje ruchy zgodnie z treścią opowiadania, a dziecko naśladuje jego ruchy.

Wycieczka do zoo 

(Katarzyna Tomiak-Zaremba)

Miś wstał bardzo wcześnie. Przeciągnął się. Umył oczy i buzię. Założył plecak i wyruszył w drogę.

Dziś z przedszkolakami wybiera się do zoo. Kiedy dotarli na miejsce, dzieci ustawiły się w pary

i  rozpoczęły zwiedzanie.  Na pierwszym wybiegu ich  oczom ukazały się  wysokie  żyrafy,  które

dostojnie  przechadzały się,  wyciągając  ku górze  długie  szyje.  Na kolejnym wybiegu zobaczyli

flamingi.  Ptaki chodziły,  podnosząc ugięte w kolanach nogi.  Niektóre z nich stały w stawie na

jednej nodze. Obserwowali także dziki. Młode warchlaki biegały po całym wybiegu i bawiły się w

błocie,  turlając się  w nim z radością.  Przedszkolaki  zatrzymały się  także przed klatkami małp.

Zwierzęta podskakiwały wesoło, bo właśnie zbliżał się ich opiekun z porcją bananów. Miś spotkał

tego dnia jeszcze wiele zwierząt, jak myślicie, jakie?



4. „Wycieczka do zoo” - kolorowanka
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