Temat tygodnia: „Zwierzęta pod ochroną”
Propozycja zajęć dla dzieci 4 - 5 letnich
Opracowała: mgr Ewa Zięba,
nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 97 w Katowicach
1. PONIEDZIAŁEK
Zabawy i ćwiczenia poranne:
„Chodzimy po kole” – marsz po obwodzie koła
„Owady” – zabawa ruchowa orientacyjno- porządkowa (dzieci rozkładają ręce w bok, kręcą
się wokół własnej osi, pamiętając o bezpieczeństwie), na sygnał słuchowy – klaśnięcie
(owady opadają na ziemię) – dzieci kładą się na dywanie.
„Podążamy za tropem” – zabawa ruchowa z elementem podskoku. Ćwiczenie wykonujemy
parach: rodzic - dziecko lub dziecko – dziecko. Jedna osoba porusza się po sali w dowolny
sposób, druga idzie za nią starając się dokładnie powtórzyć jej ruchy (np. skoki na jednej
nodze, duże kroki, stopa za stopą, podskoki obunóż, czworakowanie).
2. „Żubr europejski” - gatunek pod ochroną.
Rodzic czyta dziecku tekst wiersza, a następnie rozmawia z dzieckiem na temat utworu
zadając pytania np.:
- o jakim zwierzęciu był wiersz?
- gdzie można spotkać żubra?
- czy wiecie, co to znaczy, że zwierzę jest pod ochroną?

„Żubr”
Żubr się w ciepły kożuch ubrał
mróz niestraszny jest dla żubra!
W Białowieskiej Puszczy mieszka,
wie, gdzie każda wiedzie ścieżka,
wie, gdzie zakwitł już pierwiosnek,
wie też, gdzie żubrówka rośnie
wonną trawkę wącha sobie,
aby znów na obiad pobiec
podziwiają go turyści,
gdy paśniki z jadła czyści!
Rodzic pokazuje dziecku ilustracje zaproponowane przez nauczycielki przedstawiające żubra
i wyjaśnia dziecku, że jest to zwierzę chronione.
Ochrona ścisła - polega na całkowitym zakazie przemieszczania, niszczenia
i zabijania określonych zwierząt.
Celem ochrony ścisłej jest całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka.

Następnie Rodzic czyta dziecku informacje dotyczące żubra, dziecko słucha.
Żubr jest największym dziko żyjącym ssakiem w Europie.
Jest doskonale przystosowany do życia w puszczy.
Wygląd:
Głowa żubra jest stosunkowo duża i ciężka o szerokim i wypukłym czole, oczy małe, krótkie
rogi skierowane do góry i zagięte do środka. Szyja żubra jest gruba, krótka z wyraźnym
podgardlem. Przód tułowia wygląda na bardzo potężny na skutek silnie rozwiniętego kłębu
i porastającej go kasztanowo - brunatnej sierści, która w zimie jest ciemniejsza niż latem. Sierść
w dolnej części głowy, przodu i szyi jest długa, na głowie, karku i kłębie występuje grzywa
złożona z włosów ościstych.
Pożywienie:
Żubry zjadają wiele gatunków roślin. Podstawę diety stanowią rośliny zielne i trawy (70–90%
całości pokarmu), znajdowane na dnie lasu i na zrębach oraz na łąkach i polach uprawnych
w pobliżu lasu.
Uzupełnienie diety, zwłaszcza w okresie późnej zimy i wczesną wiosną, stanowi kora oraz pędy
niektórych drzew i krzewów. Ponadto zimą zjadane są żołędzie.
Dorosły żubr zjada od 40 do 60 kg paszy na dobę. Żerowanie zajmuje mu 50–80% czasu
od wschodu do zachodu Słońca.
Zamieszkiwanie:
Prawie połowa polskiej wolnej populacji skupiona jest w Puszczy Białowieskiej.
Ponadto dzikie żubry w Polsce spotkać można w Bieszczadach, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy
Boreckiej,
w
rejonie
Mirosławca,
Drawska
Pomorskiego
oraz
Człopy
w województwie zachodniopomorskim, a także w okolicy Trzcianki w województwie
wielkopolskim.
Żubry zamieszkują środowiska leśne, te nie są jednak optymalne, ponieważ zimą nie
dostarczają wystarczającej ilości pożywienia dla tak dużego roślinożercy, większość populacji
jest w czasie cięższych zim dokarmianych przez człowieka.
Po przeczytaniu tekstu rodzic zadaje dziecku pytania:
- jak wygląda żubr? Jaki ma kolor sierści?
- co zjada?
- gdzie mieszka? Gdzie możemy go spotkać?
3. „Puzzlowy żubr” – zabawa manualna (karta pracy nr 1).
Dzieci kolorują obrazek. Następnie rodzic rysuje dziecku linie, po których dziecko rozcina
obrazek na części, układa przed sobą i nakleja ułożony na kartkę papieru.
4. Zabawy dowolne.
Poszukaj z pomocą rodziców w książeczkach i czasopismach informacji o zwierzętach
i roślinach chronionych.

Ilustracje żubra

Źródło: https://podrecznikarnia.pl/

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/

Żubr zimą

Źródło: https://pl.wikipedia.org/

Załącznik nr 1

Źródło: https://www.przedszkola.edu.pl/

WTOREK
1. Zabawy i ćwiczenia poranne.
Podczas zabaw i ćwiczeń zawsze pamiętamy o zasadach bezpieczeństwa.
*„Zmień kierunek”- dziecko maszeruje w pokoju, na umówiony sygnał
(np. klaśnięcie, tupnięcie) zmienia kierunek marszu (powtarzamy kilka razy).
*Następnie rodzic wykonuje wraz z dzieckiem ruchy zawarte w tekście:
- Prawa rączka, lewa rączka, (wyciągamy raz prawą rękę w przód, potem lewą)
- Sprawdźmy czoło czy gorączka (dotykamy dłońmi czoła)
- Oko prawe, oko lewe (paluszkiem prawej rączki wskazujemy raz prawe raz lewe oko)
- Spójrz na mamę, spójrz na tatę (patrzymy wzrokiem w prawą stronę, a potem w lewą)
- Prawa nóżka, lewa nóżka (wysuwamy w przód raz jedną raz drugą nóżkę)
- Chęć skakania mam jak kózka, (podskakujemy w miejscu jak kózki)
- Z przodu brzuszek (dłońmi dotykamy brzuszka)
- Wyżej plecki (ramiona wyciągamy w górę i staramy się dotknąć dłońmi łopatek).
- Ręce w bok wyciągamy i w wiatraczki się zmieniamy (wyciągamy ramiona w bok
i kręcimy się dookoła własnej osi naśladując wiatraczki).
2. „Jeż”- zwierzę chronione.
Rodzic pokazuje dziecku ilustracje zaproponowane przez nauczycielki przedstawiające jeża
i wyjaśnia dziecku, że jest to zwierzę chronione.
„Co wiemy o jeżach?” - zapoznanie dzieci z informacjami czytanymi przez rodzica.
Jeże mają ciało o krępej i mocnej budowie. Płaska, klinowata głowa o masywnej czaszce
jest zakończona wydłużonym ryjkiem. Grzbiet i boki ciała są pokryte kolcami lub
sztywnymi włosami. Kolce jeży to przekształcone włosy, zbudowane z keratyny.
Jeże nie są jadowite, ale kiedy ich igły wbiją się w ciało, trudno je wyjąć. Kolce jeża są
mocno osadzone w jego ciele. Kiedy jeż się przestraszy, zwija się w kulkę najeżoną kolcami
oraz wydaje charakterystyczne posapywania.
Najbardziej niebezpiecznym miejscem dla jeży są drogi z odbywającym się na nich ruchem
samochodowym.
Jeże prowadzą naziemny i nocny tryb życia.
Są wszystkożerne – żywią się ślimakami, dżdżownicami, jajami ptaków, małymi ssakami
i płazami, ale głównie owadami. Wbrew ludowym przesądom (a także wbrew licznym
bajkom), jeże nie jedzą jabłek. Jako ssaki zjadające owady i gryzonie przyczyniają się do
zmniejszania populacji szkodników roślin uprawianych przez ludzi. Jeże zapadają w sen
zimowy. Często zagrzebują się w stertach opadłych liści, aby przespać chłodny okres roku.
Rozmowa z dziećmi na temat wyglądu i sposobu odżywiania się jeża:
* Gdzie można spotkać jeża?
* Czym pokryte jest ciało jeża?
* Co zjadają jeże?

* Co robi jeż, gdy się przestraszy?
* Czego nie jedzą jeże?
* Dlaczego jeże są pod ochroną?
* Co robią jesienią?
3. Słuchanie wiersza „Jeż” Doroty Kossakowskiej czytanego przez rodzica, pokaz obrazków
tematycznych (karta pracy nr 1).
Jeż
Mieszkam w lesie i w ogrodzie.
Na spacery chodzę co dzień.
Moja tajna broń to igły, nie dotykaj więc mnie nigdy.
Dwie dżdżownice, trzy ślimaki oraz cztery muszki
Wszystko to zjadają jeże łakomczuszki.
„Ile zwierząt?” - rozetnij obrazki z karty pracy nr 1, a następnie odpowiedź na poniższe
pytania:
•
•
•

Policz zwierzątka z wiersza i odpowiedz: ile jest much, ile ślimaków,
a ile dżdżownic?
ile zwierząt było razem?
których zwierzątek było najwięcej, a których najmniej?

4. Ćwiczenia grafomotoryczne
•

Rysuj szlaczki po liniach przerywanych, a następnie pokoloruj obrazek
(karta pracy nr 2).

W wolnym czasie zaproś rodziców lub rodzeństwo do wspólnej zabawy pt. „Jeż”
(dziecko uczy rodzica, bo zna zabawę z przedszkola ).
Uczestnicy zabawy siedzą na dywanie i wybierają spośród siebie jeża.
Wszyscy wypowiadają słowa:
Na dywanie siedzi jeż, co on zrobi to my też.
Po tych słowach, wybrana osoba wykonuje ruchy, które naśladują pozostali uczestnicy
zabawy (Może to być ruch dłonią, skoki np. pajacyk itp.).
Następnie powtarzamy słowa wierszyka: „ My lubimy bardzo jeża, zobaczymy kogo
jeż wybierze. Czy dziewczynkę, czy chłopaka, czy grzecznego przedszkolaka”.
Do koła wchodzi kolejna wybrana osoba i zabawę powtarzamy.

Ilustracje jeża

Źródło: https://podrecznikarnia.pl/

Źródło: https://pl.wikipedia.org/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BC

Karta pracy nr 1

Źródło: https://pixers.pl/

Źródło: https://www.naklejkascienna.pl/

Źródło: http://deratyzacja-epak.pl

Karta pracy nr 2

Źródło: https://pl.pinterest.com/

ŚRODA
1. „Wiosenny spacer”- opowieść ruchowa
Jest słoneczny, wiosenny dzień (ręce uniesione w górę, palce rąk rozszerzone, jak promienie
słoneczne)
Idziemy leśną drogą (marsz w miejscu)
Rozglądamy się (patrzymy, jak przez lornetkę)
Widzimy, uciekającego zająca (podskoki obunóż w miejscu)
Idziemy dalej leśną drogą (marsz w miejscu)
Rozglądamy się (patrzymy, jak przez lornetkę)
Słyszymy stukanie dzięcioła (kucanie i pukanie palcem w podłogę)
Zabawa ruchowa „ Zwierzęta w lesie”
Dzieci swobodnie poruszają się w pokoju na hasło:
* jeż - dzieci spacerują cichutko małymi krokami,
* żubr- idą na czworakach,
* sowa- rozkładają ręce w bok i naśladują lot ptaka.
Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.
2. „Wilk- zwierzę chronione”
Rozwiązanie zagadek.
Rodzic czyta dziecku zagadki, dziecko podaje rozwiązanie.
Ogon, uszy ma i kły
- psa daleki krewny.
W bajkach tylko bywa zły,
w lesie jest potrzebny. ( wilk)
Jestem zawsze bardzo głodny,
mam wilczy apetyt.
Złą sławą wśród ludzi,
cieszę się niestety.
Smutno mi, że nawet w bajkach,
nie lubi mnie nikt.
A ja jestem przodkiem pieska
nazywam się … . ( wilk)

Zapoznanie dzieci z wyglądem i zachowaniem wilka na podstawie ilustracji
zaproponowanych przez nauczycielki oraz wiersza D. Kossakowskiej czytanego przez
rodzica.

„Wilk”
Mama, tata, siostra, brat
– To wilcza rodzina.
W czasie polowania
każdy się mnie trzyma.
Jestem silny, wytrzymały
i lubię podróże.
Poluję na ssaki,
te małe i duże.
Jestem pod ochroną,
razem ze swą żoną.
Wilk - największy przedstawiciel rodziny psowatych. Waży od 30 do 70 kg.
Ma 100 - 140 cm długości ciała. W kilku państwach Europy ten gatunek został już
całkowicie wytępiony. Od dawien dawna był uważany za zwierzę krwiożercze, podstępne
i okrutne.Lecz jest bardzo inteligentny, ma świetny instynkt, a napada tylko wtedy, gdy jest
głodny. Prowadzi koczowniczy tryb życia. Wilk jest przodkiem psa domowego.
Wilk ma bardziej czułe zmysły, jest bardziej silny i wytrzymały niż pies domowy.
Głównie celem polowania tego zwierzęcia są zwierzęta kopytne. Latem ich zdobycz
stanowią małe gryzonie, ptaki, jaja, owady i jaszczurki. Wilk ma szansę na dożycie 15 lat.
Jednak większość wilków żyje ok. 10 lat. w 1995 roku wilk został wpisany na listę
gatunków chronionych.
Wataha – grupa wilków lub dzików działająca razem.
Ma określoną hierarchię wewnętrzną. Jest to zwykle grupa rodzinna składająca się z pary
rodzicielskiej i młodych z jednego lub kilku miotów.
Możesz też z rodzicami, jeśli zgodzą się obejrzeć film przyrodniczy o wilkach
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=FNLJTUa464g
Rozmowa z dziećmi na postawie wysłuchanego tekstu:
- Jak wygląda wilk?
- Do jakiego zwierzątka jest podobny?
- Jaki jest wilk?
- Czym się żywi wilk?
- Czy jest pod ochroną? Dlaczego?

3. „Pokoloruj lub pomaluj” farbami rysunek przedstawiający wilka (karta pracy nr 1).
4. Zagraj z rodzicami lub rodzeństwem w grę „Znam zwierzęta ” (karta pracy nr 2).
*Przygotuj kostkę do gry, pionki w różnych kolorach (możesz wykorzystać też kolorowe
guziki, kółka z kolorowej tektury, kolorowe plastikowe nakrętki) i dobry humor.
Powodzenia
Instrukcja gry:
- rzucasz kostką
- liczba oczek wskazuje, na którym polu ustawisz pionek, jeśli podasz poprawną nazwę
zwierzątka
- pola oznaczone czerwonymi literami oznaczają, że wracasz na start
- zielona strzałka wskazuje, że przeskakujesz o kilka pól do przodu, pod warunkiem,
że znasz poprawną nazwę zwierzątka

Ilustracje wilka

Źródło: https://podrecznikarnia.pl/

Źródło: https://pl.wikipedia.org/

Trop wilka

Demonstracja uzębienia
Źródło: https://pl.wikipedia.org/

Źródło: https://www.deutschland.de/

Karta pracy nr 1

Źródło: https://www.zielonasowa.pl/

Karta pracy nr 2

Źródło: https://fr-fr.facebook.com/czaryzdrukary/

CZWARTEK
1. „Szlaczki” – rysowanie ołówkiem wzorów literopodobnych (karta pracy nr 1).

„W lesie”- zabawa ruchowa ( pamiętajcie o zasadach bezpiecznej zabawy!)
* dzieci swobodnie spacerują po pokoju
* na hasło: drzewa- dzieci zatrzymują się, stoją w rozkroku, ręce uniesione do góry
poruszają się, jak gałęzie na wietrze i wypowiadają sylaby: szu,szu, szu…..
*na hasło: dzięcioł- przykucają i stukają palcem w podłogę
* na hasło: sowa- rozkładają ręce w bok i naśladując pohukiwanie sowy poruszają się jak
ptaki .
Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.
* Następnie w siadzie skrzyżnym robią wdech nosem i powolny wydech ustami
Ćwiczenie powtarzamy kilka razy
2. „Dzięcioł – ptak chroniony”

* słuchanie wiersza „Dzięcioł” Doroty Kossakowskiej, pokaz ilustracji dzięcioła
zaproponowanych przez nauczycielki i rozmowa z dziećmi na temat pożyteczności jego
pracy w lesie.

DZIĘCIOŁ
Kto tak hałasuje?
Kto tak głośno stuka?
To pan dzięcioł w korze drzewa
pożywienia szuka.
W dzień ciężko pracuje,
w nocy smacznie śpi.
I stado korników
pewnie mu się śni?

Rozmowa z dziećmi na temat wiersza:
- Gdzie można zobaczyć dzięcioła?
- Co robi dzięcioł w dzień, a co w nocy?
- Czym się żywi?
- Jak jest często nazywany? Czy wiesz?
Dzięcioł - informacje dodatkowe
Długość ciała: 22-26 cm. Średniej wielkości dzięcioł o biało-czarnym ubarwieniu
z czerwonym podogoniem. Samiec ma czerwoną plamę na potylicy, której pozbawiona jest
samica. Młode mają czerwone czapeczki. Nasz najpospolitszy i najbardziej wszechstronny
dzięcioł występujący we wszelkich drzewostanach. W okresie zimowym główny pokarm
dzięcioła stanowią nasiona sosnowe. By je wydobyć rozkuwa szyszki, które wtyka w
szczelinę pnia drzewa. Czyni to stale w tych samych miejscach, które nazywamy
„kuźniami”. Zimą chętnie też pojawia się w karmnikach ze słoniną.
W okresie wiosny i lata jego pożywienie stanowią głównie owady i ich larwy wydobywane
z drewna (np. gąsienice motyli, mrówki, chrząszcze).Owady (są one często szkodnikami
drzew) spod kory drzew wydobywa długim i lepkim językiem lub też zbiera z drzew i
krzewów. Żeruje w koronach drzew i na ziemi, chodząc po pniach i opukując je z każdej
strony. Często zajmuje go wykuwanie, również w twardym drewnie. Potrafi zwisać głową
w dół, gdy siedząc na cienkich gałązkach, stara się zerwać szyszkę.
3. Nauka piosenki pt. „Kto tak stuka?”

Tekst piosenki oraz melodię usłyszycie oglądając krótki filmik:
„Margolcia i Miś zapraszają dziś, kto tak stuka, kto tak śpiewa?”
Drogie Dzieci! Szanowni Rodzice!
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego odcinka
Link do filmiku:
https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,kto-tak-stuka-kto-takspiewa,36904770

Kto tak stuka?
Słowa – Agnieszka Galica
Muzyka – Tadeusz Pabisiak
1. Choć nie jest kowalem
Umie kuć wytrwale
Ref.: Stuku-puku stuku-puku,
umie kuć wytrwale……….
2. Choć nie jest doktorem
Leczy drzewa chore
Ref.: Stuku-puku….
3. Kto tak stuka ładnie
Które dziecko zgadnie
Ref.: Stuku-puku…..
4. A to dzięcioł stuka
Pożywienia szuka
Ref.: Stuku – puku….
„Ptaki”- praca plastyczna.
Dzieci lepią z kolorowej plasteliny, ciastoliny lub modeliny
Mogą również wykonać z kolorowego papieru lub gazet dowolnego ptaka.
Sposób wykonania znajdziecie w filmiku:
„Margolcia i Miś zapraszają dziś, kto tak stuka, kto tak śpiewa?”
Link do filmiku:
https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,kto-tak-stuka-kto-takspiewa,36904770
4. Zabawy dowolne.

Pobaw się swoją ulubioną zabawką - dziś dzień zabawkowy

dzięcioła.

Karta pracy nr 1

Źródło: http://bystredziecko.pl/

Ilustracje dzięcioła

Źródło: https://pl.wikipedia.org/

Źródło: https://fajnepodroze.pl/

Informuję, że korzystam z wydawnictwa Podręcznikarnia, a także pomysłów własnych
•

pakiet „Zabawy z porami roku” – pakiet dla 5 – latka

