
Zajęcia zdalne ,,Mali odkrywcy” 16.04.2021r. 

Temat: Sekrety świata zwierząt. 

Dziś na początek zagadka związana z literką , jaką dziś poznamy. 

Kto to: czarne, wąsate, 

w futrze zimą i latem. 

Lubią mroźną pogodę, 

łowią ryby pod lodem? ( foka) 

czy już Wiecie?...myślę ,że tak... 

Foki są zwierzętami morskimi żyjącymi w wodach na całym świecie. 

Są to zwierzęta płetwonogie. Poruszają się przy pomocy płetw, 

przednimi płetwami podpierają się przy chodzeniu, ale potrafią 

również nimi klaskać. Robią to , by się ogrzać, kiedy jest im zimno, 

lub ochłodzić, gdy jest im za gorąco..Foki świetnie poruszają się w 

wodzie, natomiast na lądzie są ociężałe i powolne. Śpią w wodzie 

ułożone pionowo, trzymając pyszczek nad wodą, tak by mogły 

oddychać. Są bardzo ciekawskie, podpatrują co robią ludzie i szybko 

się uczą. Potrafią podrzucać piłkę na nosie i poruszać sie tak , jakby 

ćwiczyły aerobik. 

4.Zapoznanie ze znakiem graficznym litery " f" ,'F". 

Drodzy Rodzice pokażcie dzieciom znak graficzny litery 'f", F" 

(książka str.14). Poproście dzieci, by wymieniły inne wyrazy 

zaczynające się głoską " F". Potem dzieci rysują kształt tej litery na 

dywanie i kreślą w powietrzu. 

5.Teraz podzielimy wyraz "foka " na głoski i sylaby 

f-o-k-a  ( 4 głoski),  fo- ka ( 2 sylaby) 

Brawo !!!.  Teraz podzielcie Wyraz wybrany przez siebie tak jak to 

zrobiliśmy z wyrazem foka. 

Utrwalcie sobie poznaną literkę w książkach i wykonajcie zadania ze 

str. 14 i 15. 



" Mieć charakter jak zwierzę"- zabawa dydaktyczna 

Zadaniem dzieci jest dokończyć porównania prezentowane przez 

rodzica, dobierając odpowiednią nazwę zwierzęcia. 

Groźny jak.... ( lew) 

Uparty jak... ( osioł) 

Łagodny jak...(baranek) 

W wodzie czuję się jak...(ryba) 

Powolny jak...( żółw) 

Łazi po płotach jak... ( kot) 

Dumny jak...(paw) 

Mądry jak...( sowa) 

Głodny jak...( wilk) 

Pracowity jak... ( mrówka) 

Teraz obejrzyjcie sobie bajkę o zwierzętach żyjących w Afryce 

.Zapamiętajcie, jakie zwierzęta występują w tej bajce. 

Zwierzęta afrykańskie - Bajka dla dzieci - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wBcT8Hm4Xtg


Na koniec praca plastyczno-techniczna. Ulep z plasteliny wybrane 

zwierzątko z obejrzanej bajki. Możesz wykonać ich kilka       Miłej 

zabawy. 

DO ZOBACZENIA W PONIEDZIAŁEK W PRZEDSZKOLU      

             

 

 


