Zajęcia dla dzieci edukacja zdalna dzieci 5, 6 – letnie.
W dniu dzisiejszym, prosimy o wykonanie wraz z dziećmi, następujących zadań z tematyki „Łódź – Bajkowe Miasto”.
Zadanie 1.
„Kochane” dzieci , zanim przejdziemy do naszej tematyki, zapraszamy do wspólnej zabawy przy piosence
„SKACZEMY, BIEGNIEMY – Wygibasy z naszej klasy” https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
Powodzenia ☺.
Zadanie 2.
„Kochani”, omówimy dzisiaj temat, który jest bliski chyba każdemu z nas. Dziś ruszymy w bajkową podróż po naszym
Mieście, a dlaczego bajkowym? Zaraz się dowiecie Moi Drodzy. Na poprzednich zajęciach poznaliśmy nasze Miasto.
Wiecie, gdzie go szukać na mapie, rozpoznajecie Herby oraz pobliskie miejscowości.
Posłuchajcie, proszę wiersza Eugeniusza Dolata pt.: „ZOO w Łodzi”
Czy widziałeś już żyrafę,

Czy widziałeś kiedyś strusia?

przyjacielu mój uroczy?

To prawdziwy ptak dryblasek.

Musiałbyś się wspiąć na szafę,

Nie wiadomo, co go zmusza,

by jej spojrzeć prosto w oczy.

kiedy głowę chowa w piasek.

Czy widziałeś z bliska słonia,

Czy widziałeś może wilka,

mało takich jest na świecie,

który wkłada owczą skórę?

który gra na saksofonie,

Przyjacielem jest chwil kilka,

a czasami na klarnecie?

później robi awanturę.

Czy widziałeś już urwisa,

Czy widziałeś zwierząt króla,

zwierza co ma złą opinię?

gdy przechadza się w koronie?

Mam na myśli tutaj lisa,

Widok lwa mnie wprost rozczula,

z przebiegłości wielkiej słynie.

kiedy siedzi na swym tronie.

Czy widziałeś małpy w akcji?

By obejrzeć te zwierzęta,

Każda z nich jest akrobatą.

spędzić z nimi czas wesoło,

Więc nie przegap tej atrakcji,

w zwykły dzień a także w święta,

przyjdź zobaczyć z mamą, z tatą.

odwiedź, proszę, łódzkie ZOO.

A teraz, spróbujcie odpowiedzieć na zaproponowane pytania do wiersza:
1. O czym opowiada wiersz?
2. Jakie zwierzęta zostały przedstawione w wierszu?
3. Czy wszystkie występujące zwierzęta możemy zobaczyć w ZOO?
Brawo ☺
Zadanie 3.
„Kochani”, zaczęliśmy od wiersza pt.: „ZOO w Łodzi”, aby pokazać Wam następnych bohaterów
Bajkowej Łodzi, którymi są Maurycy i Hawranek – lalki mieszkające w lesie. Poznawały jego tajemnice
i zwierzęta. Ich pomnik, znajduje się przed Naszym Łódzkim ZOO ul. Konstantynowska. Abyście bliżej
poznali
tych
bohaterów,
zachęcamy
do
obejrzenia
filmy
z
ich
udziałem
https://www.youtube.com/watch?v=Jan-Nx17iSU .
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Brawo ☺
Zadanie 4.
„Słoneczka”, korzystając z prezentacji, odpowiedzcie na poniższe pytania:
•
•
•
•

Przyglądając się na Plan – przeliczcie proszę, ile pomników z Bajkowej Łodzi można zobaczyć?
Znajdziecie pod jakim numerem na Planie, jest Pomnik Maurycego i Hawranka?
Aby dojść do Pomnika Maurycego i Hawranka, zaczynając od pierwszego pomnika, ile
pomników powinniśmy zobaczyć?
Który z kolei jest: Pingwin Pik-Pok, Miś Uszatek, Ferdynand Wspaniały, Wróbel Ćwirek?

Powodzenia ☺
Zadanie 5.
„Słoneczka”, spójrzcie proszę na Plan i zobaczcie, gdzie znajduje się Pomnik, pewnego małego
ptaszka. Opowiadałam Wam kiedyś, o takim miejscu w Łodzi, czy pamiętacie? To Palmiarnia Łódzka,
znajdująca się w Parku Źródliska. Bohaterem jest Wróbel Ćwirek. Abyście bliżej poznali tego
bohatera, zachęcamy do obejrzenia https://www.youtube.com/watch?v=t6fq7tJVuwQ .
Wspaniale ☺
Pozdrawiam serdecznie,
Paulina Sadowska
P.S.
Zadanie dla chętnych: Zachęcam do wykonania projektu własnego pomnika z ulubioną postacią z
bajki, którą chcieli byście umieści na Szlaku Bajkowej Łodzi. Wykonanie pracy techniką dowolną, mile
widziane kukiełki, które możecie wykorzystać np. do zabawy w teatr.
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