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Burza.
15 czerwiec 2020 Muminki p.Wioleta

1.Posłuchajcie piosenki  – ,,Idzie burza”

Idzie burza! – sł. i muz. Maria Broda-Bajak
Copy link
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2.Obejrzyjcie film, a dowiecie się jak powstaje burza.

Hocus i Lotus - odc. 3 - Burza --bajki dla dzieci po polsk…
Copy link

3.Posłuchajcie teraz wiersza o burzy.

Wiersze Dla Dzieci - Burza
Copy link



4.Odpowiedzcie teraz na pytania. 
O jakim zjawisku atmosferycznym była mowa w wierszu?  
Co zrobiła Pani Burza?  
Jakie inne zjawiska jej towarzyszyły?  
Co się stało, gdy się zmęczyła? 
Kto przepędził burzę?  
Jakie uczucia wywołuje burza? 
Z jakimi uczuciami kojarzy wam się burza?  
Czy burzy trzeba się obawiać?  
Jak należy się zachować podczas burzy, gdy jesteśmy na dworze? 
Co się dzieje, gdy skończy się burza?  
Jakie zjawisko pogodowe często się po niej pojawia latem?  
Jak się czujemy, gdy patrzymy na tęczę?

5.Czy wiecie jak zachowywać się podczas burzy?

Burza. Wszystko zaczyna się od przedszkola
Copy link

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/RCB_BEZP_burza-4.jpg


Copy link

6.Obejrzyjcie doświadczenie

Burza - doświadczenie
Watch later Share

7.Zróbcie eksperyment – praca dla chętnych. Pokażcie nam swoje burze.  
 muminkip.31@gmail.com 

Eksperyment – burza w słoiku

Za oknem piękna słoneczna pogoda ,a nam po głowie chodzi przywołanie burzy .i to w
prosty sposób

Jak zrobić kolorową burze w słoiku, czyli eksperyment łatwy, efektowny i przyjemny.

Do jego wykonania wystarczy: 



– słoik wypełniony w 2/3 wodą 
– 4 łyżki oleju– barwniki spożywcze w płynie 
a z dodatków: miskę i widelec do mieszania.

Czas na instrukcje: do miski wlejcie olej i po kilka kropli kolorowych barwników.
Spróbujcie je rozmieszać widelcem.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/22.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/23.jpg


Kolorową mieszankę przelejcie do słoika z woda i obserwujcie efekt.

Olej wypływa na powierzchnie, a z barwnikami dzieje się coś niezwykłego. Kolorowe nitki
powoli spływają z oleju do wody, przy czym układają się w ciekawe wzory,

Jesteście ciekawi o co chodzi?  olej ma mniejsza gęstość niż woda i dlatego pozostaje na

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/24.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/25.jpg


powierzchni. Kropelki są cięższe od oleju dlatego opadają, a kiedy toną zaczynają
rozpuszczać się w wodzie, co daje niesamowity efekt!

Życzymy wspaniałej zabawy dla groźniejszych efektów należy zastosować ciemniejsze
barwniki które będą nam się kojarzyły z burzą.

8.Zaśpiewajcie naszą piosenkę, którą znacie. 

Deszczyk pada, deszczyk pada- piosenka dla dzieci
Copy link

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/26.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/27.jpg


Deszczyk pada, deszczyk pada- piosenka dla dzieci
Copy link

9.Praca domowa z książki.

pięciolatek karty 4 – strona 33b

czterolatek karty2 – strona 48

 

 

Pobierz plik

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/burza-z-piorunami-ruchomy-obrazek-0057.gif
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Po czym poznać, że nadeszło
lato?
14 czerwiec 2020 Muminki p.Wioleta

21 Czerwiec – Pierwszy Dzień Lata.

1.Przypomnijmy sobie teraz pory roku. Obejrzyjcie film.

Pogoda dla dzieci - zjawiska i pory roku
Copy link

2.W jakim miesiącu rozpoczyna się lato? 
Czy pamiętacie miesiące, zacznijcie od stycznia
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Poznajemy miesiące - nazwy po polsku
Copy link

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/puzzle-magnetyczne-miesiace-piekne-ilustracjebkwxqfkzkymhjjdg.jpg


Piosenka dla dzieci - uczy pór roku i miesięcy
Copy link

Pory Roku.Miesiące
Watch later Share

3.„Z czym kojarzy się lato?” – Lato kojarzy mi się………..

4 „Po czym można poznać lato?” – niech każde z Was narysuje to, co kojarzy mu się z
latem.



5 Posłuchajcie teraz wiersza ,,Tato, czy już lato?”  – Beaty Szelągowskiej.

Powiedz, proszę! Powiedz, tato, 
Po czym poznać można lato? 
Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna? 
Po prostu: 
Po słodkich malinach, 
Po bitej śmietanie z truskawkami, 
Po kompocie z wiśniami, 
Po życie, które na polach dojrzewa,
Po słowiku, co wieczorem śpiewa, 
Po boćkach uczących się latać, 
Po ogrodach tonących w kwiatach, 
Po świerszczach koncertujących na łące, 
Po wygrzewającej się na mleczu biedronce, 
Po zapachu skoszonej trawy i róż, 
I już!

Pytania do Was 
Czy potraficie wymienić, po czym można poznać, że już przyszło lato? 
Które elementy wystąpiły w wierszu?

6. Przeczytajcie ponownie tekst i wybierzcie te obrazki, o których była mowa w
wierszu.
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7. Posłuchajcie piosenki pt: ,,Lato płynie do nas” .

sł. Jan Zuchora, muz. Krystyna Kwiatkowska

Raz, dwa, raz i dwa, (dzieci klaszczą) 
słońce idzie drogą. (narysujcie  w powietrzu słońce) 
Z górki chmurki biegną dwie, śpieszą się jak mogą. (bieg w miejscu) 
Ref.: Hop! Hop! – słychać w koło. (dzieci podskakują z rękami na biodrach, obrót w koło) 
Hop! Hop! – echo woła. 
  
Po jeziorze łódka mknie,lato płynie do nas. ( bujanie się ) 
Raz, dwa, raz i dwa, (dzieci klaszczą) 
nadszedł czas zabawy, (tańczą w kółko, trzymając się za ręce) 
pędzi, goni w polu wiatr, chce się z nami bawić.( bieg w miejscu) 
Ref.: Hop! Hop!…. (jak wyżej) 
  
Raz, dwa, raz i dwa, (uderzają w kolana i ręce) 
wiatr wesoło pląsa, (naśladowanie rękoma ruchu wiatru) 
w górze, w chmurze, w ciszy pól (podskakują na palcach w rytm piosenki) 
dzwoni śpiew skowronka. 
Ref. Hop! Hop!….

8.Praca plastyczna

Praca łatwa do wykonania –popatrz uważnie które słoneczko wykonasz 
Przygotuj potrzebne materiały i do dzieła. Po wykonaniu zawieś w swoim pokoju niech 
rozświetli pochmurne dni  i  będzie piękna ozdobą  twojego pokoju  przypominająca że lato
tuż, tuż.

  

Pobierz plik

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/Lato-plynie-do-nas.mp3?_=2


  

 

Polskie zwierzęta.
11 czerwiec 2020 Muminki p.Wioleta

1.Dzisiaj poznamy zwierzęta, które mieszkają w Polsce. Obejrzyjcie film.

Leśne zwierzęta - Nauka zwierząt dla dzieci po polsku - …
Copy link
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2.Co jedzą leśne zwierzęta – obejrzyjcie film.

Co jedzą leśne zwierzęta? - Zwierzęta dla dzieci - Odgło…
Copy link

3.Nie wszyscy wiedzą, które zwierzęta w Polsce są chronione.

Podczas wycieczek po kraju można spotkać gatunki zagrożone i narażone na wyginięcie.
Jednym z takich zwierząt jest np. wiewiórka. Zabrania się ich chwytania, męczenia oraz
niszczenia ich miejsc lęgowych. Zwierzęta chronione najczęściej występują w rezerwatach
przyrody i parkach narodowych. Oto przykłady wspaniałych zwierząt chronionych, na
które należy szczególnie uważać.
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4.Zwierzęta chronione najczęściej występują w rezerwatach przyrody i parkach
narodowych.

Czy wiecie, co to  jest park narodowy?  
Czy byliście w jakimś polskim parku narodowym?  
Po co tworzy się parki narodowe?

5.Obejrzyjcie film – co to są parki narodowe.

Polskie Parki Narodowe - Po co istnieją?
Copy link

Parki narodowe  – regulamin zachowania się w parku  

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/kormoran.jpg


6.W Polsce są obecnie 23 parki narodowe. Każdy park ma swój symbol.

Parki narodowe w Polsce – prezentacja do pobrania (spróbujcie
przeczytać nazwy parków)

W parku są chronione nie tylko zwierzęta, ale również rośliny i krajobraz. 
Spójrzcie teraz w swoje książki pięciolatek karty 4 strona 31a i wykonajcie zadanie.

7.„Zwierzęta aktywne nocą” –Czy wszystkie zwierzęta są aktywne nocą?

Jakie znacie zwierzęta aktywne nocą ?   
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Które są aktywne w nocy? (sowa, ćma, nietoperz) 
Które są aktywne w dzień? (dzięcioł, niedźwiedź, motyl, zając) 
Które są aktywne w dzień i w nocy? (lis, wilk)

Czym charakteryzują się zwierzęta aktywne nocą? (mają duże oczy, żeby wychwytywać dużą
ilość światła, duże uszy – żeby łapać wszystkie dźwięki, nawet te nie słyszalne dla ludzi, i
 bardzo dobrze rozwinięty zmysł węchu).

8.Dopasuj ślady do zwierząt.
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 9.Praca plastyczna dla chętnych – sowa

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/unnamed.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/sowy-kraft-rolka.jpg


10.Praca domowa

Pięciolatek karty 4 – strona 31a/b i 32a/b

Wycieczka do ZOO.
9 czerwiec 2020 Muminki p.Wioleta

█▬█ █ ▀█▀ Dziecięce Przeboje - Idziemy Do ZOO / Po…
Copy link

█▬█ █ ▀█▀ Dziecięce Przeboje - Biegniemy do ZOO / …
Copy link



http://przedszkole31.eu/?p=8453
http://przedszkole31.eu/?p=8453
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http://przedszkole31.eu/?author=9


http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/opowiadanie-zoo.jpg


Czy potraficie odpowiedzieć na pytania: 
Czy byliście kiedyś w ZOO?  
Jak wyjaśnić swoimi słowami, czym jest ZOO?  
Dlaczego niektóre zwierzęta mieszkają w ZOO?  
Jak należy się tam zachowywać?

Zasady zachowywania się w ZOO. 
Czego nie wolno robić w ZOO – odszyfruj obrazki?

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/zoo.gif
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/zakaz.jpg


Posłuchajcie teraz wiersza ,,ZOO” Jana Brzechwy.

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!” 
„No, 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”.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/tygrys.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/struś.jpg


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

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/struś.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/papuga.jpg


PAPUGA 
„Papużko, papużko, 
Powiedz mi coś na uszko”. 
„Nic nie powiem, boś ty plotkarz, 
Powtórzysz każdemu, kogo spotkasz”.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/papuga.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/lis.jpg


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.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/lis.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/wilk.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/żółw.jpg


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?

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/żółw.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/zebra1.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/kangur.jpg


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.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/kangur.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/żubr.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/dzik.jpg


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”.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/dzik.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/renifer.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/małpa.jpg


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”.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/małpa.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/krokodyl.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/żyrafa.jpg


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. 

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/żyrafa.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/lwy.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/niedźwiedź.jpg


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.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/pantera.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/słonie.jpg


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.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/wielbłąd.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/wąż.jpg


WĄŻ 
Rzecz wiadoma: kto jest wąż, 
Ten się musi czołgać wciąż. 
Ale to nie martwi nas, 
Bo stwierdzono wielokrotnie, 
Że kto czołga się jak płaz, 
Ten przynajmniej się nie potknie.

NOSOROŻEC 
Nosorożec – gbur złowrogi, 
Nikomu nie zejdzie z drogi. 
Całe szczęście, że przechodzień 
Takich nie spotyka co dzień.

Propozycje prac plastycznych.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/wąż.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/nosorożec.jpg


( 5-letnie)Krzyżówka   

(4 letnie) Zwierzęta analiza 

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/cdcda8ecdb1ae753e682944363eb253e.png


Zabawa z małpką – przyimki – karta do wydrukowania

pokoloruj pola – karta do wydrukowania

pokoloruj obrazek według wzoru – karta do wydrukowania

Praca domowa

Pięciolatek karty 4 – strona 30a/b

Czterolatek karty 2 – strona 45

Nasze Muminki.
9 czerwiec 2020 Muminki p.Wioleta

Witamy Cię Zuziu i Maju. Jak miło was w końcu zobaczyć.



http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/zwierzęta-analiza.jpg
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http://przedszkole31.eu/?cat=3
http://przedszkole31.eu/?author=9


Witamy Cię Zuziu i Maju. Jak miło was w końcu zobaczyć.
Cieszymy się, że pracujesz razem z nami. Razem z panią
Zosią czekamy z niecierpliwością, kiedy wszyscy spotkamy
się w przedszkolu.

 

  
,,Dzień dobry, Dzisiaj my tez pracujemy  Pozdrawiamy i tęsknimy!”

  

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/1.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/2.jpg
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,,Jeszcze tak spędzamy czas wolny :)”

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/6.jpg


http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/8.jpg


„Gdzie żyją zwierzęta?”.
8 czerwiec 2020 Muminki p.Wioleta

1.Nazwijcie zwierzęta:  



http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/7.jpg
http://przedszkole31.eu/?p=8401
http://przedszkole31.eu/?p=8401
http://przedszkole31.eu/?cat=3
http://przedszkole31.eu/?author=9
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/mapa-1.png


 

 

 

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/1c927b755454ae8352e385333d8aeccb.gif
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/244200_3064a.gif
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/8276-gif-pingwiny-na-poprawe-humoru-.gif


 

   

  

  

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/comment_bxyU1HUAVOvDRIeUxhOwlWvtttmDwXC6.gif
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/d831663272f01672cc3a783d0184c5ed.gif
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/kNjM1MTE2ODYsNDU0ODYwODcfadultsimba.gif
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/konik-morski-ruchomy-obrazek-0018.gif
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/Orcaanim.gif
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/tumblr_opp8kzYMgL1vhy2fao1_540.gif
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/wieloryb_8.gif
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/unnamed-file.gif


 

 

 

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/tygryski.gif
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/unnamed1.gif
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/unnamed-1.gif
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/wielblad-ruchomy-obrazek-0036-1.gif
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/zebra.jpg


2.Przeczytajcie teraz napisy.

żyrafa,     słoń.     zebra,     lew,     wielbłąd,     skorpion,     fenek,  
  papuga,     tukan,     małpa,     tygrys,     wieloryb,     meduza,    
konik morski,     żółw,     błazenek,     pingwin,     orka,    
surogatka,     żmija

3.Jak można podzielić zwierzęta u góry(czy macie swoje pomysły)? Np. 
– na pływające , latające i chodzące po ziemi. 
– na ssaki i ptaki. 
– mające nogi i nie mające nóg

4.Podzielcie na dwie grupy: żyjące w ciepłym i zimnym klimacie.

5.Przyjrzyjcie się teraz środowiskom, w jakich mogą żyć te zwierzęta.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/malpa74.gif
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/pustynia.jpg


Pustynia 
Zwierzęta pustyni są przeważnie nieduże, o jasnej barwie ciała. W dzień ukrywają się w
norach, jamach i zagłębieniach skalnych lub zakopują się w piasku, gdzie panuje dużo
niższa temperatura i większa wilgotność niż na powierzchni. Nocą na pustyni panują niskie
temperatury i może pojawiać się rosa, a zjadanie pokrytych nią roślin dostarcza
zwierzętom wody. 
Zwierzęta takie jak wielbłądy, skoczki pustynne, fenki (lisy pustynne), niektóre jaszczurki, a
nawet niektóre chrząszcze, mają stopy tak przystosowane, aby zapobiec zapadaniu się w
sypkim piasku. Niektóre grupy zwierząt są jakby z góry przystosowane do życia w
warunkach stałego niedoboru wody i wysokiej temperatury.
Chitynowa okrywa ciała owadów oraz rogowe łuski gadów skutecznie chronią te zwierzęta
przed utratą wody, dlatego dużo na pustyni żyje mrówek, chrząszczy, pająków,
skorpionów, termitów a także węży i żółwi Wiele gatunków obywa się całkowicie bez picia.

 

Na sawannie dominują trawy  sucholubne   (np. afrykańska trawa słoniowa dochodząca do
5 m wysokości). Na niektórych sawannach rosną nieliczne drzewa,
np. akacje, baobaby, palmy, które zwykle zrzucają liście w porze suchej. Większe skupiska

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/pustynia.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/sawanna.jpg


drzew występują tylko nad ciekami wodnymi. 
Zwierzęta sawanny: 
ssaki roślinożerne — słonie, nosorożce, żyrafy, antylopy, zebry, bawoły,
ssaki mięsożerne — gepardy, lamparty, lwy, 
padlinożerne — hieny, szakale. 
Ptaki — sępy, strusie, 
Pospolite są tu gady — żółwie, węże i jaszczurki. 
Owady — szarańcza, mrówki, termity, pasikoniki, mszyce.

Lasy tropikalne zapewniają zwierzętom dobre warunki życia. 
W tropikalnej dżungli spotkać można okapi, lamparty lub słonie. 
W wodach żyją hipopotamy i krokodyle. 
Występują tu duże małpy : goryle oraz szympansy oraz mniejsze koczkodany. 
Z ssaków żyją też nietoperze. 
Bogaty jest świat ptaków – papug. 
Występują licznie gady -bardzo jadowita żmija gabońska oraz mamba. 
Mieszka doskonale zamaskowany kameleon oraz dużo owadów a wśród nich groźna
muchę tse-tse i komary.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/las-tropikalny.jpeg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/ocean.png


 

Ocean

6.Przyporządkujcie zwierzęta do danego środowiska.

7.Zabawę można wykorzystać do przypomnienia słownictwa w języku angielskim: 
gira몭e (żyrafa) elephant (słoń) 
zebra (zebra) lion (lew) 
camel (wielbłąd) turtle (żółw) 
pinguin (pingwin) parrot (papuga)

8. Pomieszane nogi.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/ocean.png
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/nogi.jpg


9. Zagadki o zwierzętach.

ZAGADKI O ZWIERZĘTACH  
Malowany konik w paski. 
Jest zwierzęciem afrykańskim 
******************************************* 
Dziecko w torbie nosi. Dobra z niej jest matka. 
Mieszka tam, gdzie żyje dziobak i kolczatka. 
******************************************* 
W afrykańskich krajach żyje. 
Długie nogi ma i szyję. 
****************************************** 
Jest dla małej mrówki wielki pod niebiosa. 
Dziwoląg, bo trąbę nosi zamiast nosa 
****************************************** 
Prócz garbu słynie stąd, że w nazwie swej ma błąd. 
*******************************************

 

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/nogi.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/zebra.jpg


   

10. Złóż obrazek z części – żyrafa, lew

puzzle zwierzęce – puzzle do ściągnięcia wydrukowania i wycięcia

11.Praca domowa: 
Pięciolatek  karty 4 – strona 29 a/b 
Czterolatek  karty 2 – strona 43

Mieszkańcy łąki.
8 czerwiec 2020 Muminki p.Wioleta
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Lubię leżeć na trawie
Copy link

1.Wyobraźcie sobie teraz, że pewnego dnia wybraliście się na łąkę. Leżycie teraz na
trawie  i przez palce usiłujecie spojrzeć na słońce. Choć światło bardzo razi, udaje się wam
wysoko w górze zobaczyć malutkiego ptaszka, który wydaje się wisieć nieruchomo w
powietrzu.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/maxresdefault.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/leżę-na-łące.jpg


Razem z wami na łące wylegiwał się Borsuk i jego przyjaciel skrzat Niko. Borsuk zdziwiony i
przestraszony, że podnosi się ziemia,  w jednej chwili skoczył na cztery łapy i …znalazł się
oko w oko z kretem.  Zaskoczony kret szybko się schował, ale za chwilę pojawił się znowu,
w zębach trzymał dwie dżdżownice – prezent dla gości. 
– Witajcie- powiedział kret uroczyście, gdy złożył dżdżownice pod nogami skrzata i
Borsuka. 
– Nazywam się Leon, Leon Ciekawski – to po ojcu. Ja sam nazywam siebie Nieustraszonym.
Mieszkam na tej łące, a właściwie pod nią. Wybaczcie, słońce mnie razi, nic nie widzę, ale
zwąchałem wśród was borsuka i trochę się jednak przestraszyłem. Borsuki przecież chętnie
polują na krety, ale wy pachniecie tak jakoś przyjaźnie. Na wszelki wypadek, gdybyście
chcieli coś zjeść, przyniosłem dżdżownice. To przysmak kretów, ale mam nadzieję, że ty też
lubisz dżdżownice. 
Kret powąchał powietrze w pobliżu skrzata. 
–Kim jesteś, nigdy wcześniej nie zwąchałem nic podobnego? 
– Jestem skrzatem. 
– Mam pomysł – krzyknął radośnie Kret – opowiem wam o mieszkańcach łąki. Co prawda
żyję pod ziemią, ale wiem też, co dzieje się nade mną. Nie na darmo nazywam się
Ciekawski.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/leżę-na-łące.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/6471681_fb80d.gif


 

2. Opowiadanie krecika. Posłuchajcie uważnie i zapamiętajcie o jakich zwierzętach
opowiada krecik Leon Ciekawski.

Pewna Mrówka – zuch nie lada – raz wybrała się z wizytą 
Do Biedronki, która była jej znajomą znakomitą. 
Razem chciały zwiedzić łąkę, gdzie podobno świat ciekawy, 
Gdzie niesamowite rzeczy dzieją się w gęstwinie trawy.

Wyruszyły więc o świcie, kiedy rosa trawę kryła, 
Naraz Mrówka w małym dołku jakieś gniazdo zobaczyła. 
To pisklęta pliszki żółtej – odpowiada jej Biedronka, 
Mama z tatą polecieli pewnie dla nich po jedzonko.

Popatrz tutaj, przyjaciółko – w słońcu błyszczy pajęczyna. 
Pająk krzyżak już od rana polowanie swe zaczyna. 
Tam, pod kępką koniczyny, stoi pani chrabąszczowa. 
Właśnie nową porcję jajek w miękkiej glebie łąki chowa.

Słyszysz, jaki szum nad głową? Oto pszczoły nadleciały. 
Będą nektar zbierać z kwiatów – zrobią z niego miód wspaniały 
A na liściach już żeruje smok zielony – gąsienica. 
Kiedy zmieni się w motyla – barwą skrzydeł swych zachwyca.

Chodźmy szybciej, tu musimy minąć łukiem kretowisko. 
Za nim skowronkowe gniazdo będzie w trawie skryte nisko. 
Ojej! Pełznie tu zaskroniec – uważajcie żaby, myszy! 
Zapoluje na śniadanie, jeśli którąś z was usłyszy.

Uciekają żaby susem, myszy kryją się do norki, 
w trawie muchy, osy oraz inne drobne stworki. 
Ruch na łące przez dzień cały, pędzą żuki, mkną motyle, 
Konik polny daje koncert – cisza nie trwa ani chwilę.

Tu się mieni oleica, tam złotawa zmrożka błyszczy. 
Teraz wiem już, Biedroneczko, co w łąkowej trawie piszczy. 
Wiele tu ciekawych zwierząt, pachną kolorowe kwiaty. 

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/6471681_fb80d.gif


Pójdę, powiem wszystkim dzieciom, jak świat łąki jest bogaty.

3.Nazwijcie teraz zwierzęta jakie wystąpiły w opowiadaniu, na obrazkach i na filmie. 
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Skowronek
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Pliszka Żółta

Zaskroniec

Żuk

Oleica Fioletowa
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Zmróżka

Chrabąszcz

Co piszczy w trawie? ὁ� prezentacja
Copy link

4. Połącz cień z obrazkiem  owada.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/chrabąszcz.jpeg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/owa.jpg


5. Znajdź 10 różnic między obrazkami.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/owa.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/ZnajdzRozniceLaka.jpg


6. Policz owady i wskaż odpowiednią cyfrę.

7.Ćwiczenia logopedyczne.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/ZnajdzRozniceLaka.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/plansze.7.png


8.Bzycząca zabawa.

Bzycząca zabawa ὁ�
Copy link

9. Na zakończenie posłuchajcie piosenek, jeżeli je pamiętacie to śpiewajcie razem z
nimi.

BĄKI Z ŁĄKI | Urwisowo - piosenki dla dzieci ⭐⭐⭐⭐⭐
Copy link

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/wiosenne-ćw.-logopedyczne.jpg


Video unavailable
The uploader has not made this video available in your
country.

10. Praca domowa:

pięciolatek karty 4  – strona 28 a/b

czterolatek karty 2 – strona 43

Bajka indiańska.
4 czerwiec 2020 Muminki p.Wioleta
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1.Posłuchajcie ,,Bajka o orle, który myślał, że jest kogutem” 
Stara indiańska legenda opowiada o jajku orła, które znalazło się w kurniku. Orzeł został
wychowany jako jeden ze stada. Traktowany był jako zwykły kogut, tak też czuł się przez
całe swoje życie.

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/bajka-indiańska.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/06/Piejący-kogut.gif


Aż do pewnego momentu.
Tego dnia zobaczył na niebie szybującego orła. Serce szybciej mu zabiło i sam
zapragnął lecieć. Tak bardzo chciał się wzbić w niebo i poczuć tę wolność.

Matka kura wyjaśniła mu jednak, że jego życie to twarde 
stąpanie po ziemi, a nie głowa w obłokach. Jego obowiązki to opieka nad innymi i to jest
najważniejsze. 
Orzeł nie żył jednak do końca życia w przeświadczeniu, że nigdy nie poleci.  Zwyciężyła jego
prawdziwa natura i poszedł za głosem serca i za swoimi marzeniami. Wzbił się w niebo i
spełnił swoje pragnienia.

Ta bajka, to jedna z najpiękniejszych legend indiańskich. Uczy dzieci, że należy marzyć i
spełniać swoje pragnienia.

2.Indianie mieszkają w specjalnych namiotach – tipi.
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3.
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dopasuj tipi do siebie – karta do wydrukowania dla chętnych.

POPATRZ UWAŻNIE NA KARTĘ PRACY – MY  INDIANIE  – POLICZ ILU  ICH JEST – DOPASUJ
TYŁ DZIECKA DO PRZODU I POŁĄCZ W PARY

4. Posłuchajcie teraz indiańskiej piosenki.

Raz Indianin Bosa Stopa, 
Szedł by sobie zapolować, 
Wziął ze sobą łuk i strzały, 
Ot i ekwipunek cały. 
Ref. 
Kiedy jesteś Indianinem, 
Życie bardzo szybko płynie. 
Tu przygody są na szlaku, 
A więc hej, na Dziki Zachód.

Pobierz plik
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Raz Indianin Koń Szalony 
Wybrał się hen, na bizony 
Bo by w tipi przezimować 
Trza bizona upolować 
Ref.

Raz Indianin Wielka Góra 
Wybrał się po Orle Pióra 
Kto mężczyzną zostać chce 
Musi takie pióra mieć 
Ref.

Raz Indianka Rzeczka Mała 
Po jagody się wybrała 
Bo jeść trzeba oprócz mięsa 
Witaminy choć od święta 
Ref.
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Raz Indianin Czarne Złoto 
Nie chciał chodzić już piechotą 
Poszedł konia upolować 
Żeby nogom pofolgować. 
Ref.

5. A teraz pora na indiański taniec. 

Śpiewające Brzdące - Indiański Taniec - Piosenki dla dzi…
Copy link

10 Małych Indian Piosenki dla dzieci bajubaju.tv piosen…
Copy link
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6. Praca plastyczna. Proponujemy wam dzisiaj wykonać postacie ludzi o których
mówiliśmy w tym tygodniu. Do tego celu będą wam potrzebne rol;ki od papieru
toaletowego, kolorowy papier, wełna, pisaki, klej i nożyczki.

Życzymy udanej zabawy pani Wioleta, pani Zosia i mała
Indianka.

Nasze Muminki.
4 czerwiec 2020 Muminki p.Wioleta

 

Witaj Lenko, cieszymy się, że lubisz pisać litery i jak widać
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na obrazku wychodzi Ci to bardzo dobrze.

 

,,Zadanie domowe :)Lenka działa:)”
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Bajka Chińska.
3 czerwiec 2020 Muminki p.Wioleta
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1. Posłuchajcie dzisiaj bajki chińskiej.   

W Pe ki nie miesz kał szewc Sun-szi-ho, słyn ny na całe Chi ny. Nikt nie był w sta nie do -
rów nać jego mi strzo stwu i ze wsząd przy by wa li ksią żę ta, za mor scy kup cy i zwy kli po -
dróż ni cy, pra gną cy na być nie zrów na ne wy ro by pe kiń skie go szew ca. Kie dy jego sła wa
obie gła już cały świat, Syn Nie ba we zwał swych man da ry nów i rzekł: 
– Nasz sław ny Sun-szi-ho mar nu je się przy szew skim ko py cie. Tak zna ko mi ty mąż
wart jest lep sze go losu. Po sta no wi łem za mia no wać go do wód cą mo jej flo ty. Gdy po
kil ku dniach Sun-szi-ho prze grał wiel ką bi twę mor ską, ce sarz nadał mu or der Zło te go
Smo ka III kla sy i rzekł: 
– Mia nu ję cię Głów nym Nad zor cą Plan ta cji Her ba ty. 
W po rze zbio rów oka za ło się jed nak, że wszyst kie za sie wy zgni ły i nie osią gnię to na -
wet jed nej set nej do rocz nych plo nów. Syn Nie ba za smu cił się, we zwał do sie bie Sun-
szi-ho, przy piął mu wła sno ręcz nie or der Zło te go Smo ka II kla sy i rzekł: 
– W na grodę za wier ną służ bę zro bię cię Na czel nym Ho dow cą Wie lo ry bów. 
Po pół roku jed nak wszyst kie wie lo ry by po zdy cha ły i na wet na ce sar skim sto le nie po -
ja wia ła się od tąd zupa z płetw wie lo ry bich, sta no wią ca ulu bio ny chiń ski przy -
smak. Syn Nie ba przy wo łał do sie bie Sun-szi-ho, ofia ro wał mu or der Zło te go Smo ka I
kla sy i po ki wał ze smu tkiem uko ro no wa ną gło wą. A na za jutrz ze brał swych man da ry -
nów i rzekł: 
– Nie mogę po jąć, cze mu zna ko mi ty mój Sun-szi-ho oka zał się tak złym Do wód cą Flo -
ty, tak nie udol nym Nad zor cą Plan ta cji Her ba ty i tak kiep skim Ho dow cą Wie lo ry bów.
Co mam z nim te raz po cząć? 
– A może by – ode zwał się nie śmia ło naj star szy man da ryn – a może by po le cić mu,
żeby ro bił buty? 
– Do bra myśl – ucie szył się Syn Nie ba – świet na myśl! Wca le mi to nie przy szło do gło -
wy. I we zwaw szy do sie bie Sun-szi-ho roz ka zał mu, aby za jął się szew skim rze mio -
słem. 
Sun-szi-ho padł na ko la na dzię ku jąc ce sa rzo wi za nowy do wód ła ski i za brał się nie -
zwłocz nie do szy cia prze pięk ne go obu wia, słyn ne go na cały świat.

Odpowiedzcie teraz na pytania nauczyciela:  
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– Jak miał na imię szewc i gdzie mieszkał? 
– Z czego słynął Sun-szi-ho? 
– Kim mianował go cesarz? 
– Dlaczego Sun-szi-ho nie sprawdził się jako dowódca floty morskiej ani jako naczelnik
plantacji herbaty ani hodowca wielorybów? 
– Dlaczego jego buty były takie piękne?

2. Obejrzyjcie teraz dom chiński pagodę,który wyróżnia się od innych domów
europejskich charakterystycznym dachem
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3. Zabawy, które pochodzą z Chin.
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4. Pismo chińskie należy do bardzo trudnych znaków.

 

5. Zadania dla Was.
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