
Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa starszaków 

 8.06.2020 

 

Temat: Proszę słonia 

 

Piosenka  obowiązująca w tym tygodniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM  

 

1. „Słonie, małpy, węże” – zabawa muzyczno-ruchowa. Rodzic akompaniuje do zabawy 

na grzechotce. Gdy gra wolno, dzieci naśladują ruchem słonie. Szybsze tempo 

rytmicznych uderzeń zaprasza do poruszania się jak skaczące małpki, natomiast 

dźwięk grzechotki wydobyty przez potrząsanie oznacza pełzanie po podłodze – 

naśladowanie węży. 

 

2. „Odgłosy egzotycznych zwierząt” – zagadki słuchowe, odgadywanie głosów 

zwierząt. Rodzic prezentuje nagrania  z głosami dzikich zwierząt. Zadaniem dzieci jest 

rozpoznanie zwierzęcia po charakterystycznych dźwiękach i wskazanie 

odpowiedniego rozwiązania. W toku zabawy rodzic może utrudnić dzieciom zadanie, 

np. przez coraz krótszą lub cichszą prezentację nagranych odgłosów. 

Link z odgłosami dzikich zwierząt : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKhGL9Cu_a0 

 

 

3.  „Przyroda dzika nieodkryta” – oglądanie zdjęć i rysunków przedstawiających 

egzotyczne miejsca na ziemi oraz ich dzikich mieszkańców – zwierzęta w ich 

naturalnym środowisku. Dzieci wraz z rodzicem  oglądają zdjęcia egzotycznych 

miejsc i dzikich zwierząt. Rodzic zadaje pytania:  

– Jakie zwierzęta widzicie na ilustracji?  

– Czy któreś z tych zwierząt mieszka również u nas, w naszym kraju, na naszym 

kontynencie? – Jak myślicie, dlaczego one żyją w takich egzotycznych miejscach? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM
https://www.youtube.com/watch?v=ZKhGL9Cu_a0


 



 

  



 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



4. „Uszka w górę, słoniku” – wysłuchanie wiersza U. Kozłowskiej o przygodach 

niesfornego słonika i rozmowa na ich temat. 

 

Uszka w górę, słoniku 

 

 Mały słonik nieustannie 

 Figle płatał wszystkim wkoło 

 I zwierzętom na sawannie 

 Było zwykle z nim wesoło. 

 

 Lecz gdy w żartach przebrał miarę,  

Często spokój czyjś naruszył,  

Potem miał zabawną karę: 

 Łaskotanie, ha, ha! w uszy!  

 

Bo ten nasz urwisek słodki, 

 Za uszami miał łaskotki!  

Kiedy wujcio hipopotam 

 Chce odpocząć i podrzemać,  

 

Bierze zwykle kąpiel z błota,  

Lecz... spokoju wujcio nie ma. 

Bo słoniątko bez litości  

Trąbi głośno na wujaszka:  

 

– Czemu wujek tak się złości...?  

Czy się nie zna na igraszkach?!  

Jeśli słonik nie przestanie, 

 Zaraz będzie łaskotanie!  

 

Urszula Kozłowska  

 

Po przeczytaniu wiersza rodzic rozpoczyna rozmowę z dziećmi.  

Przykładowe pytania: 

 – Co robił mały słonik innym zwierzętom? 

 – Jaką karę za figle dostawał słonik? 

 – Dlaczego karą dla słonika było łaskotanie w uszy? 

 

5. „Słoń” – ćwiczenie z kinezjologii edukacyjnej według P. Dennisona. Dzieci stoją 

z kolanami lekko rozstawionymi, głową położoną na ramieniu (można włożyć 

kartkę między ramię a głowę), oczy mają otwarte. Każde dziecko kreśli ręką 

w powietrzu leniwą ósemkę. Podczas rysowania porusza całą górną połową ciała. 

Dzieci rysują ósemki po trzy razy każdą ręką. 



6. „Ryby w akwarium” – zabawa bieżna. Dzieci biegają po wyznaczonym terenie, 

poruszając się cicho jak „rybki w akwarium” .Na znak prowadzącego „rybki” 

skupiają się w miejscu, gdzie „sypie się im pokarm” rodzic naśladuje tę czynność, 

a dzieci chwilę odpoczywają. 

 

7. „ Zgadnij kto : „ Zwierzęta””- zapraszam do zagrania w grę udostępnioną w 

załączniku 


