
Temat dnia to: ŁAŃCUCH POKARMOWY. 

Dziś na zajęciach poszerzycie swoją wiedzę na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw. 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 38:  

• „Tam w Afryce” – zabawa z pokazywaniem:  

Tam w Afryce rzeka Nil,  (dzieci wskazują palcem jakiś obiekt przed nimi) 

w niej krokodyl mały żył. (robią z dłoni paszczę krokodyla)  

Z tatą krokodylem (kłapią „zębami” zrobionymi z dłoni)  

pływał sobie Nilem, (naśladują dłonią ruch płynącej ryby)  

I śpiewał tak: (podskakują)  

Tam w Afryce…  

• „Joga ze zwierzętami” – naśladowanie zwierząt za pomocą ruchu- link do ćwiczeń 

https://wordwall.net/pl/resource/2807162  

2. “Wilki” – zajęcia dydaktyczne. Rodzic pyta dziecko: 

• Pamiętasz zwierzę, które wystąpiło w baśni „Czerwony Kapturek”?  

• Czy wilk naprawdę mógłby połknąć człowieka?  

• Co jada wilk?  

• Jak zachowywać się w lesie?  

• Co robić na wypadek kontaktu z nieznanym zwierzęciem?  

• Jakie inne groźne zwierzęta oprócz wilka można spotkać w lesie? 

3. „Przysłowia o wilkach” – zajęcia na temat przysłów.  Rodzic odczytuje przysłowie. 

Zadaniem dziecka jest zastanowić się nad znaczeniem powiedzeń. Dzieci wspólnie z rodzicem 

wyjaśniają powiedzenia: 

 – Nie wywołuj wilka z lasu.  

– Wilk syty i owca cała. 

 – Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.  

– Natura ciągnie wilka do lasu. 

 – Wilk w owczej skórze.  

– Człowiek człowiekowi wilkiem. 

4. „Łańcuch pokarmowy” – zajęcia dydaktyczne. Rodzic pyta dziecko, czym jest łańcuch 

pokarmowy i dlaczego się tak nazywa? Rodzic pokazuje i odczytuje poszczególne łańcuchy 

pokarmowe. Dziecko dzieli nazwy poszczególnych ogniw na sylaby. 

1) 

https://wordwall.net/pl/resource/2807162


 

    ORZECH                                       WIEWIÓRKA                                       KUNA 

2) 

 

ZIEMNIAK                            STONKA                             BAŻANT                                LIS  

3) 

     

         KAPUSTA                                           ZAJĄC                                                           LIS  

4)  

 

     ŚWIERK                             KORNIK                            DZIĘCIOŁ                               JASTRZĄB 

5. CZAS NA PRZERWĘ: Zabawa ruchowa: „Jedna łapka” 

Jedna łapka                                           (pokazujemy jedną rączkę) 

druga łapka                                           (pokazujemy drugą rączkę) 

ja jestem niedźwiadek                        (wskazujemy na siebie) 

Jedna nóżka, druga nóżka                 (pokazujemy jedną nogę, drugą nogę) 

a to misia zadek                                  (klepiemy się po pośladkach) 



Lubię miodek                                       (masujemy brzuszek) 

kocham miodek                                  (masujemy brzuszek) 

podkradam go pszczółkom              (machamy rączkami, pokazując jak pszczółki latają) 

Jedną łapką, drugą łapką, czasem wciągam rurką    (rączki przykładamy do buzi na wzór rurki) 

6. Praca z KP4.32a – poszerzanie wiedzy na temat tego, co jedzą zwierzęta, doskonalenie 

zdolności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

7. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 38: szybkie reagowanie ruchem na muzykę. 

ZAPRASZAMY RODZEŃSTWO DO ZABAWY!! 

• „Wesołe powitanie jeża” – dzieci w kole siedzą skulone, udając śpiące jeże. Rodzic  

wyśpiewuje imię każdego dziecka po kolei. Gdy dziecko słyszy swoje imię, wstaje, 

przeciąga się i wykonuje zabawną figurę. Zabawa kończy się, gdy wszystkie dzieci „się 

obudzą”.  

•  „Małpi gaj” – rodzic przygotowuje tor przeszkód (wg pomysłu rodzica oraz z 

dostępnych przyborów/można wyjść na podwórko). Dzieci mają zamienić się w małpki, 

których ulubionym zajęciem jest wspinanie się na przeszkody. Dzieci przechodzą po 

torze. Rodzic zwraca uwagę na poprawność poruszania się po każdym elemencie i 

właściwy zeskok obunóż.   

• „Pobudka niedźwiedzia” – rodzic wyjaśnia, że zbliża się lato i niektóre niedźwiedzie 

obudziły się już z zimowego snu. Dzieci dobierają się parami z rodzeństwem/rodzicem. 

Trzymając się za ręce, mają poruszać się jak ociężałe, zaspane niedźwiedzie. N. rozkłada 

na ziemi różne przeszkody. Dzieci jedno za drugim przechodzą przez przeszkody, 

najpierw jedną stopą, potem drugą. Gd unoszą stopę, zastygają w tym ruchu na 

sekundę. 

• „Taniec dzikich zwierząt” – zabawa ruchowa przy muzyce. Rodzic włącza dowolną 

muzykę, a dzieci naśladują ruchy wybranych zwierząt. Rodzic podpowiada, np. lew, 

tygrys, małpa. Dzieci mogą się podczas tej zabawy wygłupiać.  

7. Ułóż puzzle online- Łańcuch pokarmowy 

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/205212-łańcuch-pokarmowy  

8. Utrwalenie kierunków: 

Zapraszam do gry online: https://www.matzoo.pl/zerowka/nad-pod-obok_47_323  

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam i życzę miłej zabawy! 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/205212-łańcuch-pokarmowy
https://www.matzoo.pl/zerowka/nad-pod-obok_47_323

