
20.04.2020r.(poniedziałek)                                                                        Starsza integracyjna

Propozycje zabaw pod hasłem:
! „Nosorożce noszą pokrowce”-słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby
II „Dżungla, dżungla”-słuchanie piosenki.

I Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby.
Przebieg:
1.Zabawa pantomimiczna „Jestem zwierzęciem egzotycznym”
Rodzic pokazuje ilustracje egzotycznych zwierząt(załącznik)- dziecko nazywa zwierzę, następnie 
naśladuje jego ruchy i głos.

2.Słuchanie opowiadania „Nosorożce noszą pokrowce”-książka(s.46-47)

-Nie macie wyjścia, musimy iść do zoo-zapowiedziała Ada.
Reszta rodziny podniosła na nią pytający wzrok.
-Wszyscy z przedszkola byli już w ogrodzie zoologicznym i widzieli nosorożca pancernego 
(załącznik), tylko nie ja!-Ada uprzedziła pytanie-Gdybyście czytali gazety, wiedzielibyście,             
że w naszym zoo urodził się malutki nosorożec-dodała z wyrzutem.
-Ależ czytamy...-bąknął tata.
-Czytacie, ale nie te, co trzeba- wytknęła mu Ada. I nie ustąpiła, aż usłyszała obietnicę wycieczki do
zoo w najbliższą sobotę.
Miała szczęście, bo sobotni ranek okazał się bardzo pogodny. Całą drogę z domu do ogrodu 
zoologicznego Ada i Olek rozmawiali o nosorożcach.
-Dlaczego nosorożec pancerny nazywany jest pancernym? Ma pancerz?- spytał Olek.
-Pancerze noszą rycerze- zrymował tata.
-A nosorożce noszą pokrowce- powiedziała Ada i niezmiernie się zdziwiła, że umie rymować, 
chociaż nigdy się tego nie uczyła. Zanim rodzina doszła do wybiegu dla nosorożców, tata i Ada 
przećwiczyli umiejętności rymowania wielokrotnie. Zaczęli od pingwinów.
-Pingwiny noszą cekiny- stwierdził tata i skręcił do pingwinów. Mylił się oczywiście. Pingwiny 
nyły wystarczająco ładne bez świecących ozdób. Zresztą, cekiny nie pasowałyby do ich 
wytwornych czarnych i białych piór.
-Kangury noszą kaptury-Ada skierowała swoje kroki do australijskich torbaczy. Kapturów nie 
miały, ale torby na brzuchach też są przecież fajne.
-Słonie noszą piwonie-zaryzykował swój rym Olek, ale jego pomysł nie znalazł uznania.
„Nie mam talentu do rymowania”-pomyślał ze smutkiem. Na szczęście widok słonia osłodził mu tę 
porażkę.
-Ale nogi!Ale głowa!Ale uszy!Ale trąba!- wykrzykiwał, na przemian z zachwyconą  Adą. 
-Ale zaraz rozpocznie się karmienie nosorożców-przypomniała mama.
Do nosorożców pancernych było już niedaleko, więc zdążyli na czas. Mamusia nosorożec i jej 
malec nie mieli na sobie rycerskich pancerzy ani pokrowców, ale ich skóra układała się w wielkie 
fałdy, które opadały im aż na nogi i wyglądały jak grube łuski.
-Fałdy skóry chronią nosorożce przed atakami tygrysa-Tata, zanim wybrał się do zoo, przeczytał to,
co napisano o nosorożcach pancernych na internetowej stronie warszawskiego ogrodu.
-Ciii- Ada przyłożyła palec do ust, chociaż nosorożce nie zwracały na nią uwagi. Wpatrzone były w
opiekuna, który wyjmował z wiadra marchew, połówki jabłek i wkładał je wprost do wielkich 
paszcz czworonogów. Nosorożce chrupały warzywa i owoce z widoczną przyjemnoscią, a gdy 
wiadro było puste, zadowoliły się sianem.
-Spojrzał na mnie!Ten maluch!- wykrzyknęła zachwycona Ada. I zaczęła skakać z radości.
-Co teraz?Żyrafy, które noszą szafy, czy małpiatki w sukienkach w kwiatki?-spytał tata.
-Teraz plac zabaw, później rekiny-zadecydowała Ada.



Pod koniec zwiedzania była już bardzo zmęczona. W drodze powrotnej zasnęła w samochodzie, a 
kiedy tata niósł ją na rękach do domu, wymamrotała-Fasolki noszą parasolki.
Olek wywrócił oczami „Żeby jej to rymowanie nie zostało na zawsze, bo nie wytrzymam”- 
pomyślał z niepokojem.

3.Rozmowa z dzieckiem na temat opowiadania-rodzic zadaje pytania dotyczące treści 
wysłuchanego opowiadania:
-Dlazego rodzina wybrała się do zoo?(Ada powiedziała, że wszyscy z przedszkola już byli w zoo     
i widzieli nosorożca panernego, a ona jeszcze nie).
-Jakie zwierzęta zobaczyli przed pójściem do wybiegów nosorożców?( Przed pójściem do 
wybiegów dla nosorożców zobaczyli pingwiny, kangury i słonie).
-W co bawili się cały czas?( Bawili się w rymowanie).

4.Układanie rymów do nazw zwierząt.
Rodzic mówi nazwy zwierząt, a dziecko próbuje dobrać do nich rymy np.:
pingwiny-maliny,
tygrysy-irysy,
kangury-góry,
papuga-mruga,
hipopotamy-bramy,
żyrafa-szafa,
słonie-konie...

II „Dżungla, dżungla”-słuchanie piosenki.

Przebieg:
1.Wysłuchanie piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=ZpslBSmV7Lg 

Tekst piosenki:

„Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla,
Poplątane zwoje dzikich lian.
Mieszka sobie w bambusowej chatce,
Ambo Sambo wielkiej dżungli pan.

Ref.Strusie mu się w pas kłaniają,
Małpy na gitarze grają,
Ambo tu, Ambo tam, Ambo tu i tam.

Ambo Sambo,
Doskonale znam go,
Węża się nie boi, ani lwa 
Dla swych dzikich, leśnych ulubieńców.
zawsze coś pysznego w dłoni ma.”.

Ref. Strusie…

2.Rozmowa z dzieckiem na temat tekstu piosenki: Rodzic zadaje pytania dotyzące tekstu:             -
Co to jest dżungla?(załącznik)-wilgotny las tropikalny, w którym występuje bogatwo roślin             i
zwierząt.                                                                                                                                          -
Jakie zwierzęta żyją w dżungli?-małpy, goryle, szympansy, lamparty, tygrysy, słonie, węże, 
nosorożce, żółwie, ślimaki, motyle.                                                                                                       

https://www.youtube.com/watch?v=ZpslBSmV7Lg


-Jak wygląda bambus?(załącznik)to roślina o drewnianych łodygach wzniesionych lub wspinająych 
się do nawet 20 metrów wysokości.                                                                                                       
-Co to są liany?(załącznik)rośliny o wiotkich i giętkich łodygach, pnące się ku światłu po innych 
roślinach.

3.Ilustracja piosenki „Dżungla, dżungla”                                                                                               

„Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla ( rozkładamy ręce na boki).
Poplątane zwoje dzikich lian ( pokazujemy od góry w dół kręcone liany).
Mieszka sobie w bambusowej chatce ( daszek chatki składamy z dłoni).
Ambo Sambo dżungli wielki pan ( stukamy się piąstkami po klatce).

Ref.Strusie mu się w pas kłaniają ( z ręki do łokcia robimy szyję i dziób strusia, kłaniamy się nim).
Małpy na gitarze grają ( udajemy granie).
Ambo tu, Ambo tam, Ambo tu i tam (pokazujemy ręką raz w prawo, a raz w lewo).

Ambo Sambo ( ręce oparte na biodrach).
Doskonale znam go ( wskazujemy na siebie).
Węża się nie boi ( pokazujemy ruch pełzania przez węza ręką).
Ani lwa ( dłonie z rozpostartymi palcami i straszymy „ła,ła”).
Dla swych dzikich, leśnych ulubieńców ( ręce do łokcia złożone jedna na drugą i udajemy, że w 
prawej coś trzymamy)
zawsze coś pysznego w dłoni ma.” ( pokazujemy coś pysznego w dłoni).

Ref. Strusie…

      








