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Propozycje aktywności:
I Zabawa w zgadywanie „Zwierzęta egzotyczne”-rozwiązywanie zagadek słownych.
II Słuchanie utworu Camille Saint Saens „Karnawał zwierząt-słoń”.

I Rozwiązywanie zagadek słownych „Zwierzęta egzotyczne”.
Przebieg:
1.Rodzic czyta dziecku treść zagadki, dziecko odpowiada:     
                                                                                                                                                     
Mówią, że on chowa głowę w piasku gdy, go strach napotka.                                    
Wszystkim ręczę mocnym słowem, że to tylko plotka-struś (załącznik)

Malowany konik w paski.                                                                                                                       
Jest zwierzęciem afrykańskim-zebra (załącznik)

W rzece zwanej Nilem żyją... drapieżne i krnąbrne.                                                                         
Zmyślił ktoś, że płaczą, łzy roniąc ogromne-krokodyle (załącznik)

Dziecko w torbie nosi. Dobra z niej jest matka.                                                          

Mieszka tam, gdzie żyje dziobak i kolczatka-kangurzyca (załącznik)

Nie ma mniejszego od niego ptaszka.                                                                                                   
W locie zawisnąć może jak ważka.                                                                                          
Nektarem żyje w ciepłym klimacie.                                                                                                       
I cały wykład o nim już macie-koliber (załącznik)

Co to jest za piękne zwierzę, które stojąc na parterze,                                                                       
hen wysoko paczkę poda, nie gramoląc się po schodach.                                                              
Może zetrzeć kurz na szafach. To na pewno jest ....-żyrafa (załącznik)

Powolne bardzo ma ruchy                                                                                                                  
inie skrzywdzi nawet muchy.                                                                                                            
Gdy na nerwach mu ktoś gra,                                                                                                              
do skorupy się schowa-żółw

Egzotyczne, dziwne zwierzę,                                                                                                            
jaki kolor ma - ja nie wiem.                                                                                                          
Barwę swoją ciągle zmienia,                                                                                                                 
z najbliższego otoczenia-kameleon

Skacze, psoci i figluje,                                                                                                                           
z gałęzi na gałąź przeskakuje.                                                                                                           Kto
figlarkę ową zna,                                                                                                                    chętnie jej
banana da-małpa (załącznik)



Ma on trąbę, ma też kły,                                                                                                                    
jeśli trzeba, bywa zły.                                                                                                                        
Jego przodkiem mamut stary,                                                                                                              
po nim wielkie ma rozmiary-słoń (załącznik)

Często dzioba nie zamyka,                                                                                                                
gada jakby zdarta płyta.                                                                                                                   
Bywa również kolorowa,                                                                                                               
chyba wiesz już o kim mowa?-papuga

2.W oparciu o ilustrację zwierzęcia egzotyznego, dziecko tworzy treść zagadki i mówi ją 
rodzicowi(opisuje wygląd zwierzęcia, jak się porusza, czym się żywi).

II Słuchanie utworu Camille Saint Saens „Karnawał zwierząt-słoń”.
Przebieg:

1.Słuchanie utworu:

https://www.youtube.com/watch?v=ug8hCAyBaqg 

2.Zabawa przy utworze:

Dziecko jest słoniem, chodzi ciężko po pokoju, zgodnie z tempem muzyki. Rodzic zatrzymuje 
muzykę. Na przerwę w muzyce pojawia się mysz, której słoń boi się i podskakuje. Ponowne 
dźwięki muzyki zapraszają słonia do dalszej wędrówki.

https://www.youtube.com/watch?v=ug8hCAyBaqg


                                                 








