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1.

„Wiosenny spacer”- opowieść ruchowa
Jest słoneczny, wiosenny dzień (ręce uniesione w górę, palce rąk rozszerzone, jak
promienie słoneczne)
Idziemy leśną drogą (marsz w miejscu)
Rozglądamy się (patrzymy, jak przez lornetkę)
Widzimy, uciekającego zająca (podskoki obunóż w miejscu)
Idziemy dalej leśną drogą (marsz w miejscu)
Rozglądamy się (patrzymy, jak przez lornetkę)
Słyszymy stukanie dzięcioła (kucanie i pukanie palcem w podłogę)
Zabawa ruchowa „ Zwierzęta w lesie”
Dzieci swobodnie poruszają się w pokoju na hasło:
* jeż - dzieci spacerują cichutko małymi krokami,
* żubr - idą na czworakach,
* sowa - rozkładają ręce w bok i naśladują lot ptaka.
Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.
2. „Wilk - zwierzę chronione”
Rozwiązanie zagadek.
Rodzic czyta dziecku zagadki, dziecko podaje rozwiązanie.
Ogon, uszy ma i kły
- psa daleki krewny.
W bajkach tylko bywa zły,
w lesie jest potrzebny. (wilk)
Jestem zawsze bardzo głodny,
mam wilczy apetyt.
Złą sławą wśród ludzi,
cieszę się niestety.
Smutno mi, że nawet w bajkach,
nie lubi mnie nikt.
A ja jestem przodkiem pieska
nazywam się … . (wilk)

Zapoznanie dzieci z wyglądem i zachowaniem wilka na podstawie ilustracji
zaproponowanych przez nauczycielki oraz wiersza D. Kossakowskiej czytanego przez
rodzica.

„Wilk”
Mama, tata, siostra, brat
– To wilcza rodzina.
W czasie polowania
każdy się mnie trzyma.
Jestem silny, wytrzymały
i lubię podróże.
Poluję na ssaki,
te małe i duże.
Jestem pod ochroną,
razem ze swą żoną.
W wolnym czasie zaproś rodziców lub rodzeństwo do wspólnej zabawy pt. „Wilczek”
Zabawa ruchowa „Wilczek”. Wspólnie siedzimy w kręgu na dywanie. Jeden uczestnik
wchodzi do środka i siada po turecku- będzie wilkiem. Mówimy wierszyk:
„Idzie, idzie wilk.
Zostań z nami kilka chwil.
My się z tobą pobawimy,
wszystkie ruchy powtórzymy.
Osoby w kole wykonują proste ćwiczenia pokazywane przez dziecko - „Wilka”. Na sygnał
dziecko ze środka kręgu wybiera następną osobę do zabawy.

Wilk - największy przedstawiciel rodziny psowatych. Waży od 30 do 70 kg.
Ma 100 - 140 cm długości ciała. W kilku państwach Europy ten gatunek został już
całkowicie wytępiony. Od dawien dawna był uważany za zwierzę krwiożercze, podstępne
i okrutne. Lecz jest bardzo inteligentny, ma świetny instynkt, a napada tylko wtedy, gdy
jest głodny. Prowadzi koczowniczy tryb życia. Wilk jest przodkiem psa domowego.
Wilk ma bardziej czułe zmysły, jest bardziej silny i wytrzymały niż pies domowy.
Głównie celem polowania tego zwierzęcia są zwierzęta kopytne. Latem ich zdobycz
stanowią małe gryzonie, ptaki, jaja, owady i jaszczurki. Wilk ma szansę na dożycie 15 lat.
Jednak większość wilków żyje ok. 10 lat. w 1995 roku wilk został wpisany na listę
gatunków chronionych.
Wataha – grupa wilków lub dzików działająca razem.
Ma określoną hierarchię wewnętrzną. Jest to zwykle grupa rodzinna składająca się z pary
rodzicielskiej i młodych z jednego lub kilku miotów.
Możesz też z rodzicami, jeśli zgodzą się obejrzeć film przyrodniczy o wilkach
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=FNLJTUa464g

Rozmowa z dziećmi na postawie wysłuchanego tekstu:
- Jak wygląda wilk?
- Do jakiego zwierzątka jest podobny?
- Jaki jest wilk?
- Czym się żywi wilk?
- Czy jest pod ochroną? Dlaczego?
3. „Pokoloruj lub pomaluj” farbami rysunek przedstawiający wilka
(karta pracy nr 1)

4. Zagraj z rodzicami lub rodzeństwem w grę „Znam zwierzęta ” (karta pracy nr 2)
*Przygotuj kostkę do gry, pionki w różnych kolorach (możesz wykorzystać też kolorowe
guziki, kółka z kolorowej tektury, kolorowe plastikowe nakrętki) i dobry humor.
Instrukcja gry:
- rzucasz kostką
- liczba oczek wskazuje, na którym polu ustawisz pionek, jeśli podasz poprawną nazwę
zwierzątka
- pola oznaczone czerwonymi literami oznaczają, że wracasz na start
- zielona strzałka wskazuje, że przeskakujesz o kilka pól do przodu, pod warunkiem,
że znasz poprawną nazwę zwierząt.
Ilustracje wilka

Źródło: https://pl.wikipedia.org/

Trop wilka
Źródło: https://pl.wikipedia.org/

Źródło: https://www.deutschland.de/

Uzębienie wilka

Karta pracy nr 1 Źródło : https://pl.pinterest.com/

Karta pracy nr 2 Źródło: https://fr-fr.facebook.com/czaryzdrukary/

