
Witam serdecznie w drugim dniu edukacji zdalnej. 

 

 Dziś mamy wtorek, 8.02.2022r i dzieli nas już tylko jeden dzień do powrotu do 

przedszkola. 

Zapraszam wszystkich serdecznie do udziału w dzisiejszych zajęciach. 

Temat dnia: Król lew. 

Edukacja: artystyczna : plastyczno – techniczna zajęcia zapobiegające wadom postawy 

Cele: 

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej 

- doskonalenie sprawności manualnej 

- wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy 

- wdrażanie do utrzymywania prawidłowej postawy ciała 

 

Zaczynamy!!! 

 

1.Rozpocznijmy dzisiejsze zajęcia od wesołej rymowanki. Spróbujcie ją wypowiadać               

w dowolny sposób, np. podskakując, klaszcząc. 

Na powitanie wszyscy razem 

Hip, hip, hura, 

hip, hip, hura, 

hip, hip, hura. 

Z całego serca, 

pełnym gazem 

Witamy Was, 

witamy Was, 

witamy Was. 

 

 

 



2. „Lew” – film edukacyjny. 

Pierwszą propozycją jest obejrzenie filmu edukacyjnego o życiu lwów. Oglądajcie                     

i słuchajcie uważnie. Poniżej podaję link do filmu. Po obejrzeniu go proszę rodziców, aby 

zapytali dzieci, czego dowiedziały się o lwach. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ab7C9F6e17E 

 

Przykładowe pytania: 

- Jakie zwierze było głównym bohaterem filmu?/lew 

- Czy lwy potrafią wspinać się po drzewach?/nie 

- Czy lwy to koty?/tak 

- Co lubią robić małe lwiątka?/bawić się, wylegiwać, odpoczywać, leniuchować 

- Spróbujcie opisać wygląd lwa. 

- Dlaczego twoim zdaniem lew jest nazywany ‘królem zwierząt’ – wypowiedz własna 

dziecka 

 

 

3. „Lew na polowaniu” – zabawa ruchowa. 

 Dziecko(lew) spokojnie spaceruje na czworakach, obserwując okolicę. Na hasło: „lew 

poluje”, dziecko porusza się szybko na czworakach polując na wypatrzone zwierzę. (3x) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ab7C9F6e17E


 

4. „Jesteśmy zwierzętami” – zabawa ruchowo-naśladowcza  

 

Rodzice określają, w jaki sposób ma się poruszać dziecko, np.:  

 

 lew – król zwierząt (dostojnie na czworakach z podniesioną głową),  

 wesołe małpki (kręcić się dookoła, drapać się po głowie) 

 ogromny słoń (wysoko podnosić nogi i głośno tupać) 

 wysoka żyrafa (wyciąganie szyi do góry i stanie na palcach) 

  

5. Praca plastyczna. 

Do wykonania naszej pracy będą wam potrzebne: kartka żółta, pomarańczowa, brązowa, 

nożyczki, klej, kredki – będziemy robić lwa. 

Poniżej ilustracje lwa zrobionego przez moje dzieci na potrzeby dzisiejszych zajęć. 

 Odrysujcie dzieciom koło i paski kolorowego papieru o grubości około 1 cm  

Jeśli dziecko potrafi wyciąć to wycina samo, jeśli nie, Rodzicu pomóż. 

 



 
 

 Koniec każdego paska kleimy i przyklejamy wokół koła 

 

 Odwracamy, doklejamy uszy i rysujemy oczy, nos, wąsy i buzie. 



   

 

Po wykonaniu pracy nie zapomnijcie posprzątać po sobie. 

 

6. Na zakończenie jeszcze się troszkę poruszamy. Proszę włączcie poniższy link i 

wyruszajcie w podróż do dżungli. 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc 

 

 

Na popołudnie zachęcam do obejrzenia książek przyrodniczych o dzikich zwierzętach. 

Poniżej również dodatkowe karty do wyboru dla chętnych. 

1.Połącz nogi z właścicielami. 

2. Pokoloruj , wytnij i ułóż puzzle. 

3. Połącz kropki i pokoloruj lwa 

 

 

Życzę miłej aktywności i do usłyszenia jutro.  

N. Nalepa 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc


 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


