
Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji artystycznej (plastyczno-konstrukcyjnej)                

i mają  na celu: pokazanie dzieciom jak należy korzystać z albumów ze zwierzętami, 

zapoznanie ich ze zwierzętami jajorodnymi, ciekawostkami na ich temat oraz wykonanie 

pracy plastycznej pt. "Bocian w locie" różnymi technikami ze szczególnym uwzględnieniem 

rozwoju motoryki małej ręki poprzez wycinanie nożyczkami. 

Przywitamy się piosenką pt.  " Krokodyla znak" ♫ ♫  
https://www.youtube.com/watch?v=5FxlJGCmanU 

 

Następnie będą przeglądać dostępne w biblioteczce domowej albumy ze zwierzami lub 

książeczki dla dzieci ze zwierzętami i wybierać z nich zwierzęta jednorodne jednocześnie 

poznając ich życie i spróbują odpowiedzieć na zadane pytanie. 

W kolejnej części wykonywać będą pracę plastyczną pt. "Bocian w locie", różnymi 

technikami. 

Na koniec wykonają ćwiczenie ruchowe, w którym będą musiały poruszać się jak różne 

zwierzęta i wydawać ich odgłosy. 

Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

 

Część I 

Kochane dzieci, na początek przejrzyjcie wspólnie z rodzicami dostępne                      

w waszych domach albumy lub książeczki ze zwierzętami , możecie do tego 

celu wykorzystać również Internet. I obejrzyjcie 2 filmy edukacyjne:  

 

1. Film edukacyjny pt. "Wykluwanie pisklęcia z jajka". 
https://www.youtube.com/watch?v=whsdyV0O318 
 

2. Film edukacyjny pt. "Sekretne życie ptaków". 
https://www.youtube.com/watch?v=R03a_beR7aI 

Następnie na podstawie obejrzanych zdjęć zwierząt, wskazówek rodziców 
oraz obejrzanych filmów edukacyjnych spróbujcie odpowiedzieć                                 
na zamieszone poniżej pytania: 

1. Co to znaczy, że zwierzęta są jajorodne? 
2. Jakie poznałeś/łaś dziś zwierzęta jajorodne? 
 

Zwierzęta, których potomstwo wykluwa się z jaj poza organizmem matki, nazywamy 

jajorodnymi. 



Do zwierząt jajorodnych tych zaliczają się: ptaki ale nie tylko, będą to również: ryby (nie 

wszystkie np. żyworodny wieloryb), jaszczurki, krokodyle, żółwie, pingwiny i australijski 

dziobak.  
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 Część II                         

Razem z rodzicami wykonuje pracę plastyczną "Bocian w locie" różnymi 

technikami ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju motoryki małej ręki 

poprzez wycinanie nożyczkami.  

Można skorzystać z wzorów kolorowanek lub inspiracji zamieszczonych w Internecie, np.  

 
Bociany wykonane z talerzyków jednorazowych i farby. 
prace - https://www.google.com/search?q=praca+plastyczna+bocian+w+locie 

kolorowanki-https://www.google.com/search?q=kolorowanki+bocian&tbm=isch&source=univ&client=firefox-

b-d&sa=X&ved=2ahUKEwjV97feu7roAhVDmYsKHRwNBWkQsAR6BAgKEAE 

 

Część III 

„Arka Noego”- zabawa ruchowa.  

Razem z rodzeństwem/rodzicami możecie pobawić się i przemienić w różne zwierzęta. 

Rodzic rozkłada mały kocyk, który będzie Arką Noego, mówi dzieciom co to Arka Noego                  

i z przygotowanego wcześniej koszyczka daje dziecku kolejno kolorowe karteczki                               

z nazwami lub wizerunkami zwierząt, które wydają charakterystyczne głosy (np. bocian, 

żaba, kukułka, krokodyl, pingwin). Dla każdego gatunku przygotowuje dwie, trzy karteczki. 

Zadaniem dziecka jest na dany znak (np. dźwięk dzwoneczka, klaśnięcie rąk, czy okrzyk), 

jak najszybciej wydać charakterystyczny dla danego zwierzęcia odgłos i wykonywać 

odpowiednie charakterystyczne dla niego ruchy.  Na sygnał dziecko piszcząc, skrzecząc, 

rycząc ma odłożyć do "Arki Noego" przedstawiane zwierzę, a na koniec przelicza zwierzęta 

i układa je w zbiory kolorami . 

Miłej zabawy :) 

                                                                                                            Powodzenia !!! 

                                              Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 


