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Zabawy i ćwiczenia poranne:
„Chodzimy po kole” – marsz po obwodzie koła
„Owady” – zabawa ruchowa orientacyjno- porządkowa (dzieci rozkładają ręce w bok,
kręcą się wokół własnej osi, pamiętając o bezpieczeństwie), na sygnał słuchowy –
klaśnięcie
(owady opadają na ziemię) – dzieci kładą się na dywanie.
„Podążamy za tropem” – zabawa ruchowa z elementem podskoku. Ćwiczenie
wykonujemy
parach: rodzic - dziecko lub dziecko – dziecko. Jedna osoba porusza się po sali
w dowolny sposób, druga idzie za nią starając się dokładnie powtórzyć jej ruchy
(np. skoki na jednej nodze, duże kroki, stopa za stopą, podskoki obunóż,
czworakowanie).
2. „Żubr europejski” - gatunek pod ochroną.
Rodzic czyta dziecku tekst wiersza, a następnie rozmawia z dzieckiem na temat utworu
zadając pytania np.:
- o jakim zwierzęciu był wiersz?
- gdzie można spotkać żubra?
- czy wiecie, co to znaczy, że zwierzę jest pod ochroną?
„Żubr”
Żubr się w ciepły kożuch ubrał
mróz niestraszny jest dla żubra!
W Białowieskiej Puszczy mieszka,
wie, gdzie każda wiedzie ścieżka,
wie, gdzie zakwitł już pierwiosnek,
wie też, gdzie żubrówka rośnie
wonną trawkę wącha sobie,
aby znów na obiad pobiec
podziwiają go turyści,
gdy paśniki z jadła czyści!

Rodzic pokazuje dziecku ilustracje zaproponowane przez nauczycielki przedstawiające żubra
i wyjaśnia dziecku, że jest to zwierzę chronione.
Ochrona ścisła - polega na całkowitym zakazie przemieszczania, niszczenia i zabijania
określonych zwierząt.

Celem ochrony ścisłej jest całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka.
Następnie Rodzic czyta dziecku informacje dotyczące żubra, dziecko słucha.
Żubr jest największym dziko żyjącym ssakiem w Europie.
Jest doskonale przystosowany do życia w puszczy.
Wygląd:
Głowa żubra jest stosunkowo duża i ciężka o szerokim i wypukłym czole, oczy małe, krótkie
rogi skierowane do góry i zagięte do środka. Szyja żubra jest gruba, krótka z wyraźnym
podgardlem. Przód tułowia wygląda na bardzo potężny na skutek silnie rozwiniętego kłębu
i porastającej go kasztanowo - brunatnej sierści, która w zimie jest ciemniejsza niż latem.
Sierść w dolnej części głowy, przodu i szyi jest długa, na głowie, karku i kłębie występuje
grzywa złożona z włosów ościstych.
Pożywienie:
Żubry zjadają wiele gatunków roślin. Podstawę diety stanowią rośliny zielne i trawy (70–90%
całości pokarmu), znajdowane na dnie lasu i na zrębach oraz na łąkach i polach uprawnych
w pobliżu lasu.
Uzupełnienie diety, zwłaszcza w okresie późnej zimy i wczesną wiosną, stanowi kora
oraz pędy niektórych drzew i krzewów. Ponadto zimą zjadane są żołędzie.
Dorosły żubr zjada od 40 do 60 kg paszy na dobę. Żerowanie zajmuje mu 50–80% czasu
od wschodu do zachodu Słońca.
Zamieszkiwanie:
Prawie połowa polskiej wolnej populacji skupiona jest w Puszczy Białowieskiej.
Ponadto dzikie żubry w Polsce spotkać można w Bieszczadach, Puszczy Knyszyńskiej,
Puszczy Boreckiej, w rejonie Mirosławca, Drawska Pomorskiego oraz Człopy
w województwie zachodniopomorskim, a także w okolicy Trzcianki w województwie
wielkopolskim.
Żubry zamieszkują środowiska leśne, te nie są jednak optymalne, ponieważ zimą nie
dostarczają wystarczającej ilości pożywienia dla tak dużego roślinożercy, większość populacji
jest w czasie cięższych zim dokarmianych przez człowieka.
Po przeczytaniu tekstu rodzic zadaje dziecku pytania:
- jak wygląda żubr? Jaki ma kolor sierści?
- co zjada?
- gdzie mieszka? Gdzie możemy go spotkać?
3. „Puzzlowy żubr” – zabawa manualna (karta pracy nr 1).
Dzieci kolorują obrazek. Następnie rodzic rysuje dziecku linie, po których dziecko rozcina
obrazek na części, układa przed sobą i nakleja ułożony na kartkę papieru.
4. Zabawy dowolne.
Poszukaj z pomocą rodziców w książeczkach i czasopismach informacji o zwierzętach
i roślinach chronionych.
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