
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA PIĄTEK 12.06.2020 :)

1. Dzień dobry! Na początku przypomnijmy sobie piosenkę Idziemy do zoo. Zatańczmy i

zaśpiewajmy! :)

Idziemy do zoo

2. Bilety do zoo – zabawa matematyczna. Jeśli macie możliwość wydrukujcie monety i 

banknoty zamieszczone na ostatniej stronie. Jeśli nie, możecie użyć prawdziwych 

albo sami stwórzcie swoje pieniądze: 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł. Dzieci przypominają 

sobie wygląd i nominały poszczególnych monet i banknotów. Rodzic zaprasza dzieci 

do układania sylwet pieniędzy ilustrujących opowiadanie: 

◦ Adam chce kupić bilet do zoo dla siebie i dla taty. Bilet dla dorosłego kosztuje 6 zł,

dla dziecka – 4 zł. Jakimi monetami może zapłacić za swój bilet? Wybierzcie 

odpowiednie monety i ułóżcie je. 

◦  Adam zaprosił do zoo Adę. Ile zapłacą za bilety, jeśli jeden bilet kosztuje 5zł?

◦ Ada idzie do zoo z mamą i siostrą. Bilety dla dzieci kosztują 4 zł, a dla dorosłego 6

zł. Ile zapłacą za wszystkie bilety?

◦ Tata poszedł do zoo z mamą. Kupił dwa bilety po 6 zł.  Ile zapłacił?

◦ Adaś kupił jeden biliet do zoo, który kosztował 5 zł. Zapłacił banknotem 10 zł. Ile 

zostało mu reszty?

3. Kim  jestem?  –  zabawa  ruchowo-naśladowcza.  Dzieci  naśladują  poruszanie  się

poszczególnych zwierząt, a rodzic odgaduje co to za zwierzę.

4. Krzyżówka –  rozwiążcie  wspólnie  krzyżówkę,  a  dowiecie  się,  co  będzie  dalej  na

zajęciach :)

1. Kolorowy ptak.

https://przedszkole2czaniec.pl/download/%C5%9Aroda%2010.06.2020.pdf


2. Zwierze z rudą kitą.

3. Zwierze w czarno-białe paski.

4. Duże i ciężkie zwierzę z trąbą. 

Znacie już rozwiązanie? Tak, to: …...............................................................................

5. Bądźmy bezpieczni – tworzenie z dziećmi kodeksu właściwego zachowania się wobec

nieznanych zwierząt w formie plakatu. Dzieci siadają na dywanie, Rodzic kładzie duży

arkusz papieru i  flamastry.  Prowadzi rozmowę,  podczas której  dzieci  ustalają zasady,

jakich należy przestrzegać wobec nieznanych zwierząt. Zadaje pytania pomocnicze: 

• Czy wszystkie psy są przyjazne? 

• Czy można pogłaskać nieznanego psa? 

• Czy należy uciekać przed psem, który nas goni? 

• Czy można odwracać się tyłem do dużego psa? 

• Czy można patrzeć psu prosto w oczy? 

• Jaką pozycję przyjąć w razie ataku psa? 

• W jakich sytuacjach psy bywają groźne, agresywne? 

Dzieci rysują lub zapisują daną zasadę na arkuszu papieru. 

Rodzic omawia z dziećmi co robić, gdy zaatakuje nas obcy pies!

Pies, gdy zamierza zaatakować, wysyła następujące sygnały: jeży sierść, „kładzie” uszy, stoi na

sztywnych łapach, ma uniesiony ogon, ma odsłonięte, dobrze widoczne zęby, warczy. Jeśli pies

zaatakuje, należy: Zachować spokój. Wezwać pomoc (jeśli to możliwe i ktoś dorosły jest w

pobliżu). Nie uciekać (pies ma wrodzony instynkt drapieżcy i podejmie pogoń). Nie szarpać się

(zwierzę zaciśnie szczęki jeszcze mocniej). Nie patrzeć mu w oczy (zwierzę poczuje się

drażnione i prowokowane). Przyjąć pozycję „żółwia”. 

Rodzic prezentuje pozycję „żółwia”. Dzieci powtarzają ćwiczenie kilkakrotnie: 

– spleść dłonie do wewnątrz, 
– schować kciuki do środka, 

– założyć ręce na kark i osłonić nimi również uszy, 
– przykucnąć, 

– przyciągnąć głowę do kolan, 
– rozstawić stopy na zewnątrz.

6. Praca z książką, część 4, str. 37a i 37b :)



7. Zachęcamy do wspólnego czytania :)




