01.06.2020
Temat tygodnia: Zwierzęta duże i małe
Temat dnia: Gdzie mieszkają dzik, żmija i łoś?
Środki dydaktyczne: kredki, plastelina
Cele:
- poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce
- rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta oraz cech wspólnych

Zadanie 1
Nauka na pamięć krótkiego wierszyka:
„Miś”
Proszę państwa, oto miś,
Miś jest bardzo grzeczny dziś.
Chętnie państwu łapę poda.
Nie chce podać? A to szkoda.

Zadanie 2
Gdzie mieszkają dzik, żmija i łoś? – rozmowa na temat dzikich zwierząt :

Niedźwiedź brunatny –

Gatunek drapieżnego ssaka z rodziny niedźwiedziowatych. Zamieszkuje Azję, Europę Północną i
Amerykę Północną. Nie jest zagrożony wyginięciem.
Sierść niedźwiedzia brunatnego ma barwę ciemnobrązową, choć u niektórych podgatunków może być
jaśniejsza. W pozycji wyprostowanej mierzy – w zależności od płci – od 1,8 do 3 m. Masa ciała
poszczególnych osobników waha się między 80 a 780 kg.

Żmija zygzakowata –
Rozmiary:
Długość ciała: 90 cm (rzadko do 120 cm)
Masa ciała: do 0,170 kg
Wygląd - Grzbiet o zabarwieniu brązowym, srebrzystoszarym, żółtawym, oliwkowozielonym,
niebieskoszarym, pomarańczowym, czerwonobrązowym lub miedzianoczerwonym. Na
grzbiecie ciemniejszy od barwy podstawowej zygzak, tzw. „wstęga kainowa”. Zygzak nie
zawsze jest widoczny. Pionowa źrenica. Płaska głowa o trójkątnym zarysie, wyraźnie
oddzielona od reszty ciała. Ciało zwęża się w kierunku głowy. Łuski na głowie tworzą wzór
przypominający literę X, Y lub V.
Występowanie- spotykana na obrzeżach lasów, podmokłych łąkach, polanach leśnych.
Lubi siedliska o chłodnym mikroklimacie.

Dzik –
gatunek dużego, lądowego ssaka łożyskowego z rodziny świniowatych. Jest jedynym
przedstawicielem dziko żyjących świniowatych w Europie. Jest przodkiem świni domowej.

Sarna –
Rodzaj ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych. Zaliczana do tego rodzaju sarna
europejska jest najliczniejszym zwierzęciem łownym polskich łowisk
Występuje – od zachodniej Europy po wschodnie wybrzeże środkowej Azji. Najliczniej występuje
w krajach Europy Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria). Rzadziej spotyka ją
się w Danii i Holandii, m.in. z powodu niewielkiej powierzchni lasów w tych krajach.

Łoś –
największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający
się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami. Żyje w podmokłych lasach
północnej Eurazji i Ameryki Północnej. Występujący w Polsce podgatunek – łoś europejski jest
największą żyjącą w Polsce zwierzyną łowną. Rzadki i objęty całorocznym okresem ochronnym

Bielik zwyczajny –
gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. Występuje w centralnej i
północnej Palearktyce, od Islandii po Japonię; najbardziej na zachód wysunięta populacja

zasiedla Grenlandię. Zamieszkuje głównie obszary przylegające do zbiorników wodnych, wzdłuż
wybrzeży morskich, w pobliżu rzek.
Źródło: Wikipedia

Zadanie 3
Kalambury:
Dziecko wybiera sobie nazwę zwierzęcia z poprzedniego zadania. Przedstawia go za pomocą
ruchów i wydawanych odgłosów. Rodzic zgaduje jakie to zwierzę. Następnie zamieniamy się
rolami.
Zadanie 4
Rozmawiamy z dzieckiem w jaki sposób poruszają się różne zwierzęta: ( pełzają, latają,
biegają na 4 nogach). Po rozmowie dzieci wykonuję kartę pracy:

Zadanie 5
Plastyka – lepimy z plasteliny wybrane zwierzę.
Opracowała Angelika Kruk

