
 

 

 



1. „Co to za zwierzę?”- rozwiązanie zagadki;  

 

Chodzi powoli, trochę ociężale, 

na grzbiecie nosi swoje mieszkanie”. 

„Choć ma pancerz, to nie wojuje, choć 

ma cztery nogi – wolno spaceruje” (żółw) 

  

 Kto już zna odpowiedź? Spróbujcie je odnaleźć na tablicy. 

Rodzic pokazuje obrazki różnych zwierząt, zadaniem dzieci jest wskazanie z pośród 

nich rozwiązania zagadki. (załącznik nr 1) 

 

2. Omówienie wyglądu żółwia na postawie obrazka. (załącznik nr 2) 

Rozmowa dotycząca obrazka: 

 Kto jest na zdjęciu? 

 Powiedzcie mi jak wygląda? 

 Co nosi na grzbiecie?  

 Czy ma: oczy, nos, uszy, łapy? 

  Jakie zwierzątko tak, jak żółw nosi ze sobą swój domek i porusza się powoli? 

 Kto wie, co lubią jeść żółwie? 

 Jak żółw chodzi? 

 Czy dzieci mogą same wyciągać żółwia z akwarium? 

 Czy wolno żółwia podrzucać jak piłeczkę, ściskać? Dlaczego nie? 

 Jak trzeba dbać o zwierzęta domowe? 

 

. Zabawa dydaktyczna „Gdzie jest żółw?”- z wykorzystaniem sylwety żółwia   3

(maskotki) i fotela, rozwijanie orientacji w przestrzeni, wdrażanie do posługiwania się 

pojęciami: na, pod, obok, za.   

R. mówi dzieciom, że żółwie bardzo lubią bawić się w chowanego. Dlatego dzieci 

muszą zamknąć oczy, aby żółw mógł się dobrze schować. Następnie dzieci odgadują 

gdzie ukrył się żółw używając prawidłowych określeń: na fotelu, obok fotelu, pod 

fotelem, za fotelem. 

 

 Układanie puzzli (załącznik nr 3) – wybierz jeden obrazek. 4.

 

 Film edukacyjny  - żółw morski 5.

https://www.youtube.com/watch?v=CF34shktW1g 

 

 „Spacer żółwi”- zabawa ruchowa z elementem  czworakowania, reagowanie na 6.

przerwę w muzyce.  

Dzieci pokazują, że potrafią poruszać się jak żółw. Ustawiają na końcu pokoju 

(na czworakach), tak jak chodzi żółw. Żółwie chodzą bardzo wolno więc i my w 

tej zabawie postaramy się poruszać wolno jak on, ale tylko gdy będzie grała 

https://www.youtube.com/watch?v=CF34shktW1g


muzyka, gdy ucichnie dzieci muszą, jak najszybciej schować się do swoich 

domków zwijając się w kłębuszek. Zabawę powtarzamy. 

Piosenka tytułowa z bajki Franklin: 

https://www.youtube.com/watch?v=j91TA2bUhZ0 

 Praca plastyczna „Żółw” (załącznik nr 4) 7.

Wyklej obrazek odpowiednim kolorem plasteliny. 

 Zabawa  „Droga żółwia” – przejdź trasę (załącznik nr 5) 8.

 Zabawa dydaktyczna „Żółwie” (załącznik nr 6) 9.

Policz żółwie i zaznacz ich ilość kropkami. 

 „O czym marzy moje zwierzątko”- zabawa relaksacyjna do muzyki C. Sain – 10.

Sansa „Karnawał zwierząt” z wykorzystaniem maskotek do głaskania, 

przytulania, wyciszenie organizmu.  

https://www.youtube.com/watch?v=Sm9ATKULrv8 

R. zaprasza dzieci do wybrania maskotki i położenia się z nią na dywanie, 

głaskanie jej, przytulanie, usypianie. 

 

 

 

PS. Kochane Krasnoludki bardzo dziękuję Wam za pracowitość, a Rodzicom za 

rzetelne przerabianie z dziećmi zamieszczanej tematyki o czym świadczą 

przesyłane zdjęcia. 

https://www.youtube.com/watch?v=j91TA2bUhZ0
https://www.youtube.com/watch?v=Sm9ATKULrv8
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Załącznik 4 

 

Załącznik nr 5

 



Załącznik nr 6 

 


