
Poniedziałek 25.05.2020 

 

1. Rozmowa kierowana zainspirowana opowiadaniem  „ Z wizytą na 

sawannie”. 

Pokaż dziecku załączony plakat i przeczytaj poniższe opowiadanie. 

 

Przedszkolaki wybrały się na wycieczkę, aby poznać różne zwierzęta . Gdy dotarły na 

miejsce, okazało się, że nie widać żadnego zwierzaka. Wyruszyły więc na poszukiwania 

egzotycznych mieszkańców sawanny. Jako pierwszego, zobaczyły nosorożca   z prawej 

strony drzewa. Gdy spojrzały ponownie, zauważyły lwa z lewej strony drzewa, 

wskakującego na kamień. Trochę się przestraszyły, jednak nie rzuciły się do ucieczki, bo 

wiedziały, że lew ruszyłby za nimi. Postanowiły wolnym krokiem udać się nad rzekę. Tam 

zobaczyły kąpiącego się w niej hipopotama. Nad rzeką zaś, stał słoń. Najwidoczniej chciał 

się pochwalić swoimi umiejętnościami i stanął na 2 nogach. Poniżej rzeki natomiast, 

spacerowała zebra. Przedszkolaki nieco zmęczyły się poszukiwaniami, dlatego postanowiły 

chwilkę odpocząć. Nie próżnowały jednak, gdyż przejrzały  ilustracje przedstawiające 

spotkane zwierzęta i podjęły próbę ich opisania.  

 

Poproś dziecko, aby też opisało poniższe ilustracje i skupiło się na rozmiarach zwierząt, 

kolorach oraz ich cechach charakterystycznych. 







 

 

 

 



 

sawanna 

 

„ Jakie to zwierzę?” 

 Dziecko kończy porównania podawane przez Rodzica odpowiednią nazwą zwierzęcia: 

Groźny jak … (lew) 

Uparty jak … (osioł) 

Łagodny jak … ( baranek) 

W wodzie czuję się jak … (ryba) 

Powolny jak … (żółw) 

Łazi po płotach jak … (kot) 

Głodny jak … (wilk) 

Mądry jak … ( sowa) 

Przebiegły jak … ( lis) 

Pracowity jak … (mrówka) 

Dumny jak … (paw) 

Zabawa ruchowa „ Ziemia, powietrze, woda, ogień” 

Rodzic rzuca piłkę do dziecka, podając jedno z czterech haseł: ziemia, powietrze, woda, 

ogień. Na hasło ogień!- nie wolno złapać piłki. Przy pozostałych hasłach dziecko podaje 

nazwę zwierzęcia: odpowiednio żyjącego w wodzie, na lądzie lub w powietrzu. Następnie 

zamieńcie się rolami. 

Karty pracy do uzupełnienia – karta numer 29 (obie strony). 



 

Propozycje zabaw z literami:  

 

- wymienianie imion/ wyrazów na daną literę, 

- dzielenie wyrazów na sylaby, 

- przeliczanie sylab, głosek każdego wyrazu,  

- podkreślanie w wyrazach samogłosek na czerwono, spółgłosek na niebiesko,  

 -wyróżnianie głosek na początku i na końcu prostych wyrazów, 

- zaznaczanie w tekście podanych przez rodzica liter, 

- układanie liter z patyków, słomek, włóczki, klocków, kredek, 

- pisanie liter w powietrzu, na stole, na podłodze, na plecach rodzica, 

- czytanie krótkich wyrazów, 

- przyporządkowywanie prostych wyrazów do obrazka. 

 

2. Wydzieranie na temat „ Mieszkańcy sawanny”. 

 

Pokaż dziecku kontury kolorowanek załączonych poniżej. Dziecko wybiera zwierzę                        

i przygotowuje się do wykonania pracy. 

Materiały potrzebne do wykonania pracy: 

- wydrukowany kontur kolorowanki, 

- kartki papieru kolorowego odpowiednie do wybranego zwierzęcia,  

- klej, 

- kredki. 

Wykonanie: 

Dziecko:  

1. Wydziera małe kawałki papieru. 

2. Smaruje klejem kontur kolorowanki. 

3. Wybiera kawałki papieru i nakleja. 

4. Dokleja odstające fragmenty papieru. 

5.Wg inwencji twórczej dorysowuje np. trawę, chmury, słońce itd.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 


