
ZWIERZĘTA ŚWIATA- Podróż do Afryki.

1.  Wysłuchaj piosenek, spróbuj zatańczyć do muzyki:

Piosenka pt „DŻUNGLA”:    https://www.youtube.com/watch?
v=vKvKntLcUKQ

Piosenka pt. „IDZIEMY DO ZOO”: https://www.youtube.com/watch?
v=rXz-hKkUvoM

W trakcie słuchania zwróć uwagę na nazwy zwierząt, które wystąpiły 
w piosenkach.

2.  Wysłuchaj uważnie wiersza, zwróć szczególną uwagę na to co robią
zwierzęta i odpowiedz na pytania znajdujące się pod wierszem.

- Gdzie byłeś Krzysiu?
- Daleko….
W Afryce, nad rzeką Nilem!
A dwa kroki przede mną
kąpały się dwa krokodyle!
Były takie olbrzymie,
paszcze miały szerokie
jak bramy.
Nie wierzysz? No to proszę,
Możesz zapytać mamy!
A potem hipopotam
po szyję wylazł z błota,
aż śmiały się goryle.
Słonie biegały jak konie!
Były zebry, żyrafy, szakale!
A ja –
Nie bałem się wcale.
Siedziałem obok mamy
i patrzyłem… patrzyłem….
Małpy jadły figi i daktyle,
Nosorożec bawił się w strumieniu,
a tygrysy leżały pod palmą.
I lwa widziałem,
A jakże!
I chociaż było ciemno,
nie bałem go się  także.
Ale zabłysło światło
i ludzie zaczęli uciekać!
Ja chciałem jeszcze zostać,
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chciałem jeszcze poczekać,
ale mama…..
- O czym ty mówisz Krzysiu?
To ci się chyba śniło.
Skądże?
Naprawdę to widziałem!
To wszystko w kinie było.

  O jakim miejscu Krzyś oglądał film w kinie?
 Jak wyglądały i co robiły krokodyle?
 Co robił hipopotam?
 Co robiły goryle?
 Co robiły słonie?
 Co robiły małpy?
 Co robiły nosorożce?
 Co robiły tygrysy?
 Jakie zwierzęta wystąpiły jeszcze w wierszu?

3. Kontynent Afryka: Wskaż na mapie świata z pomocą rodziców kontynenty. Policz ile ich 
jest. Wskaż Europę- kontynent, który zamieszkujemy oraz Afrykę – kontynent o którym 
mowa była  w wierszu.  Jeśli masz w domu globus spróbuj pokazać na nim wszystkie 
kontynenty. Zastanów się co z oznacza niebieski kolor na mapie. Z pomocą rodziców 
odczytać nazwy oceanów.



4. Wykonaj ćwiczenie -  „Nowa Trampolina  cz.4” s.30.

5. Zadanie dla chętnych. Policz poszczególne gatunki zwierząt i wpisz liczbę bądź narysuj tyle 
kropek ile ich jest w kółkach ze znakami zapytania.



6. Wykonaj makietę Afryki. Wybrane przez siebie zwierzęta przyklej na przykład do pudełka 
kartonowego (np. po butach) lub na mapie kontynentu Afryki, która znajduje się poniżej.

 Sylwety zwierząt znajdziesz na stronie: 
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tags/zwierzeta-z-afryki

lub wykorzystaj gotowe sylwety:
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