
Wyruszamy do Afryki
Prosimy Rodzica aby przeczytał wiersz: Gdzie był Krzyś
Z. Bronikowskiej

- Gdzie byłeś Krzysiu?
- Daleko….
W Afryce, nad rzeką Nilem!
A dwa kroki przede mną
kąpały się dwa krokodyle!
Były takie olbrzymie,
paszcze miały szerokie
jak bramy.
Nie wierzysz? No to proszę,
Możesz zapytać mamy!
A potem hipopotam
po szyję wylazł z błota,
aż śmiały się goryle.
Słonie biegały jak konie!
Były zebry, żyrafy, szakale!
A ja –
Nie bałem się wcale.
Siedziałem obok mamy
i patrzyłem… patrzyłem….
Małpy jadły figi i daktyle,
Nosorożec bawił się w strumieniu,
a tygrysy leżały pod palmą.
I lwa widziałem,
A jakże!
I chociaż było ciemno,
nie bałem go się  także.
Ale zabłysło światło
i ludzie zaczęli uciekać!
Ja chciałem jeszcze zostać,
chciałem jeszcze poczekać,
ale mama…..
- O czym ty mówisz Krzysiu?
To ci się chyba śniło.
Skądże?
Naprawdę to widziałem!
To wszystko w kinie było. 

Pytania do wiersza:
-Gdzie był Krzyś?
-Gdzie mieszkają zwierzęta, które widział?
-Jakie zwierzęta mieszkają w Afryce?
Pooglądaj je na zdjęciach, opisz jak wylądają. 
Jeżeli masz w domu książkę o zwierzętach poszukaj w niej
tych, które mieszkają w Afryce.



Dzieci żyjące w Afryce mają inny niż my kolor skóry, inaczej się ubierają, mają inne domy.

Masażyk afrykański - pobaw się z Mamą lub Tatą

Afrykańskie słońce mocno w plecy piecze ( rysowanie koła)
Nasz dżip po pustynnym piasku wolno jedzie ( małe koła)
Wtem widzimy słonia, który wolno człapie (naśladow. chodu słonia)
Przy palmie siedzi małpa  po głowie się drapie (drapanie)
A ja  przytulam się mocno do mojego taty (gest objęcia partnera)
Bo właśnie biegną do nas ogromne żyrafy(uderzanie pięściami)
Wtem burza piaskowa niebo przesłoniła (rysowanie chmur) 
Cała nasza grupa w namiocie się skryła.( rysowanie trójkąta).



Dla chętnych praca plastyczna:
Afrykańska spódniczka
Z kartonu wycinamy pasek o długości równej obwodowi pasa dziecka. Potrzebne będą kolorowe paski 
bibuły, gazety, wstążek czy materiału. Zadaniem dzieci jest przyklejenie kolorowych pasków do 
kartonu. Spódniczka gotowa :) 
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