Temat dnia: Mieszkańcy polskich lasów.

Zagadki (W. Dmytrzak)
JEŻ
Idę sobie leśną drogą
Czasem gniewnie tupnę nogą
Kolce mam i wzdłuż i wszerz
Kto ja jestem? Właśnie .....
DZIK
Ryję ziemię mymi kłami - nazywają je szablami.
Dzieci mam w prześliczne paski.
Bardzo kocham te bobaski.
Kto chce krzywdę im uczynić
pozna zemstę dzikiej świni.
Niech na drzewo zmyka w mig,
Wtedy jestem straszny ....
WIEWIÓRKA
Z drzewa na drzewo bez kłopotu skaczę
Zbieram orzeszki , kiedy je zobaczę
Jestem dumna z kity, co ją rudą noszę
Jak ja się nazywam? Odgadnijcie proszę.
LIS
Co za zwierz po lesie chodzi
I rudą kitą liście zamiata?
Gdy noc ciemna zapada
cichutko do kurników się skrada.

SARENKA
Jestem zgrabna i płochliwa
Jadam trawkę, liście zrywam.
Sierść mam płową, łatkę białą,
A poroże raczej małe.
Jestem zwinna jak panienka.
Kto ja jestem? No? ......
Słuchanie fragmentu opowiadania Zofii Staneckiej „Basia i wyprawa do lasu”.
Basia i wyprawa do lasu (fragment) Zofia Stanecka (…)
Chrup, chrup! – pod stopami zachrzęściły im szyszki
– Zaraz poszukamy twoich kuzynów – szepnęła Basia do siedzącego w koszu Miśka Zdziśka.
– Coś Ty! W tym lesie nie ma niedźwiedzi – powiedział Janek, ale na wszelki wypadek obejrzał się
za siebie.
– A wilki? – Basia przysunęła się do niego trochę bliżej.
– Myślisz, że tu są wilki?
– Nie wiem. Antek mówił, że jak był w górach, to słyszał wycie, ale wcale się nie bał.
Nic a nic. – Janek umilkł i w ciszy, jaka zapadła, Basia usłyszała bicie własnego serca. Łup, łup! –
waliło jak oszalałe. Po chwili oprócz niego usłyszała coś jeszcze. Szum wiatru w gałęziach, trzask
pękających gałązek i szelest opadających na ziemię liści. I jeszcze ptaki. Tirit, tirit! – zaświergotało
nad ich głowami. Tju, tju, tju! – echo rozniosło czyjeś śpiewane nawoływanie.
A gdzieś dalej w lesie rozległ się rytmiczny stukot: łup, łup, łup! Łup, łup, łup!
– Słyszycie dzięcioła? – spytała Mama, która nadeszła nie wiadomo kiedy ścieżką od strony
parkingu. Basia aż podskoczyła na dźwięk jej głosu.
– Jest tam. – Mama wskazała między drzewa. Wysoko na suchej sośnie siedział biało-czarny ptak z
czerwonym łebkiem i walił w pień dziobem.
– Po co on to robi? Nie boli go od tego głowa? – wyszeptała Basia. Mówiła półgłosem, bo bała się,
że dzięcioł odfrunie, jeśli zapyta zbyt głośno.
– Wyławia robale – wyjaśnił też szeptem Janek.
– Nie robale, tylko owady – poprawiła go Mama. (…)
Rodzic zadaje pytania: Jakie zwierzęta spotkała w lesie Basia? Jakie zwierzęta wy spotkaliście, gdy
byliście w lesie? Jak się wtedy zachowaliście? Pamiętajcie o odpowiednim zachowaniu w lesie, jest
to bardzo ważne zarówno dla was jak i dla zwierząt tam mieszkających.
Leśne zwierzęta – poznanie (utrwalenie) nazw zwierząt, które żyją w lesie.
https://www.youtube.com/watch?
v=OPKWIj_ruxg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2_Mh4dCuN9Sm9iw_hnEOob8e1_AI88j
HuoxMMi-iQ6z_AJxKXrbGP4sGw
Co jedzą leśne zwierzęta ? – filmik edukacyjny.
https://www.youtube.com/watch?v=uplghwDnoGA

Zwierzęta występujące w Polsce - rozmowa na postawie ilustracji.
Omawiamy z dzieckiem, jakie zwierzęta występują w Polsce, rozpoznawanie i nazywanie zwierząt
na ilustracji. Dziecko zgaduje nazwy pokazywanych przez rodzica zwierząt. Wyjaśniamy, które
zwierzęta żyją w lasach, górach, czy nad rzekami.Dzielimy nazwy zwierząt na sylaby. Określamy
ilość sylab. Proponujemy, aby starsze dzieci dokonały podziału wyrazów na głoski.

Zabawy :)
„Wesołe powitanie jeża” – Dziecko jest skulone – udaje śpiącego jeża.
Rodzic wyśpiewuje imiona po kolei. Gdy dziecko słyszy swoje imię, ma za zadanie wstać,
przeciągając się i unosząc ręce, jak najwyżej potrafi. Zabawę należy powtórzyć parę razy.
"Jeże” - https://www.youtube.com/watch?v=4XPgOLV-5ls
„Zajączki” - zabawa paluszkowa.
Tutaj są zajączka uszy, (podnosimy do góry palec wskazujący i środkowy) a tu jego nos (kładziemy
kciuk na zgiętych 4 i 5 palcu).
Tak zajączek kica, (zginamy i prostujemy kilka razy rękę w nadgarstku) tak ze strachu drży
(potrząsamy dłonią).
Tak zajączek się przytula, (przytulamy rękę do brody, głaszczemy palcami policzek) i swe uszka
stula, (zginamy palec wskazujący i środkowy) kiedy idzie spać (kładziemy jedną dłoń w drugą).
Gimnastyka :)
https://www.youtube.com/watch?
v=OZ54i4ecwWA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2NBS8LLcGBVqia80YnkBLPesbDFWmlCz6lIf4878AXodOtL0EyEbFjqM

„Leśne rytmy” - karta pracy.

