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Propozycje zabaw:
I Słuchanie ciekawostek o zwierzętach egzotycznych.
II Zabawa plastyczna „Balonowy słoń”.

I Słuchanie ciekawostek o zwierzętach egzotycznych.
Przebieg:
Rodzic czyta dziecku ciekawostki o zwierzętach ( w oparciu o ilustrację/załącznik)
1.Słoń:                                                                                                                                                     
Słonie to zwierzęta, które kontaktują się ze sobą za pomocą słuchu, wzroku i dotyku. Żywią się 
tylko roślinami:liśćmi drzew i cienkimi gałązkami. Bardzo lubią kąpiele wodne, piaskowe i błotne. 
Są one dla słoni bardzo higieniczne, ponieważ wysychające błoto rozgniata pasożyty na ich skórze  
i ją ochładza. Bez wody słonie mogą obejść się najwyżej dwa dni. Słonie czasami zjadają ziemię, 
bo są w niej różne potrzebne im substancje mineralne.                                                                         
2.Małpy:                                                                                                                                
Najmniejszymi małpami są pigmejki(140 gram), a największy jest mandryl (35 kg). Madryl ma 
dłuższe kły niż lew. Odkryta niedawno małpa-rokselana białobroda, kicha kiedy pada deszcz. 
Małpy potrafią liczy. Małpy są bardzo wokalne – głos służy im do komunikacji, a najgłośniejszą z nich jest
wyjec. Pawiany posługują się językiem, obejmującym ponad 30 odgłosów. Porozumiewają się też 
wzruszając ramionami lub mlaszcząc. Na wyspie Yakushima małpy oporządzają i dzielą się jedzeniem z 
jeleniami w zamian za podwózkę. 
3.Lwy:
Ryk lwa słychać z odległości aż 8 km. Lwy w grupie posługują się krótkimi i cichszymi 
mruknięciami, chrząknięciami i całym szeregiem innych dźwięków tylko po to, żeby pokazać, że są
szczęśliwe. Dla lwicy najbardziej będzie pociągający samiec o grzywie ciemnej z kilku różnych i 
bardzo ciekawych względów. Ciemna grzywa nie bierze się bowiem znikąd. W organizmie 
właściwie każdego lwa może wytworzyć się ten ciemny pigment, który zabarwi jego włosy na 
czarno, ale żeby pigment powstał, lew musi być w świetnej kondycji. Musi być dobrze odżywiony, 
nie może się codziennie przemęczać, musi być sprawny fizycznie.
Dopiero przy takich warunkach jego grzywa może zabarwić się na czarno, a lwice doskonale zdają 
sobie sprawę z tego, że czarnogrzywe lwy są tymi, które są najsilniejsze i dają im najwyższą 
gwarancję bezpieczeństwa. Dziś wiemy, że poza odgłosami lwy komunikują się również z pomocą 
innych narzędzi. Jednym z nich jest mimika twarzy. Lwy potrafią odczytywać intencje i nastroje 
innych lwów, a ruchy mięśni na ich twarzach są dla nich ważnymi komunikatami. 
4.Żyrafy:
Żyrafy są najwyższymi ssakami na Ziemi. Ich same nogi mają około 1,80 metra wysokości. Żyrafy 
jedzą ponad 40 kilogramów jedzenia dziennie. Przy diecie liściastej, oznacza to, że większość czasu
spędzają na jedzeniu. Nowo narodzone żyrafy stoją na wysokości około 180 cm co czyni je 
wyższymi od większości dorosłych ludzi.  Szyja żyrafy jest za krótka, by sięgnąć do ziemi.              
W związku z tym musi rozłożyć nogi na bok, by napić się wody. Żyrafy przez większość czasu śpią 
na stojąco. Wzory na żyrafie są zupełnie wyjątkowe. Nie ma dwóch identycznych żyraf. 

II Zabawa plastyczna „Balonowy słoń”. 
Przebieg:
1.Potrzebne materiały: balon, sznurek, klej, kolorowy papier
2.Wykonanie pracy przez dziecko:                                                                                                         
Dziecko dmucha balon, wiąże go sznurkiem (samodzielnie lub  z pomocą rodzica). Odrysowuje na 
kolorowym papierze części słonia (uszy, trąba, oczy), następnie wycina je i przykleja do balonu. 
Oczy słonia wycina z papieru lub narysuje pisakiem (załącznik)                                                          
3.Oglądanie i omawianie z rodzicem powstałej pracy.                                                                          
4. Porządkowanie miejsca pracy.








