
WITAJCIE PIRACI  



O KTÓRYM KONTYNENCIE BĘDZIE MOWA… 



AMERYKA 
flaga 

Ameryka Północna Ameryka Południowa 



STANY ZJEDNOCZONE - USA 

KANADA 



AMERYKA ŁACIŃSKA   

 PANAMA  

 Państwo w Ameryce Środkowej, położone nad Morzem 

Karaibskim i Oceanem Spokojnym.  
Cel: dziecko  poznaje krajobrazy charakterystyczne dla różnych rejonów świata 

 



Cel: dziecko zapoznaje się ze światem, kulturą i zwyczajami swoich 

rówieśników  







NAJWIĘKSZE MIASTO – NOWY JORK 

 



    NAJWIEKSZA WYSPA TO… 

            GRENLANDIA 

 



Cel: dziecko poznaje krajobrazy charakterystyczne dla różnych rejonów 

świata 

 







      NIEDŹWIEDŹ GRIZLI i RENIFER 
 Niedźwiedź GRIZLI - Wszystkożerny, odżywia się głównie pokarmem roślinnym, 

padliną, drobnymi zwierzętami, poluje także na większe ssaki. 

Renifer jest ROŚLINOŻERNY - zjada trawy, byliny. 

Zimą wygrzebuje spod śniegu również pączki 

krzewów i jagody. Potrafi strawić zamarznięty 

pokarm. 

 

Cel: dziecko rozróżnia i opisuje wybrane zwierzęta, zauważa 

charakterystyczne cechy, zwyczaje, sposób poruszania się, 

odżywiania 

 



LAMA – żyje w Andach. Krewne wielbłądów, mają podobne głowy i na ich grzbietach 

można przewozić duże ciężary. Z mleka lamy mamy ser a z sierści – wełnę. 

MRÓWKOJAD – zjadają termity za pomocą 

długiego, lepkiego języka 

 



 KROKODYL – największe gady o jaszczurowatym kształcie. Mają ostre zęby, 

młode krokodyle wylęgają się z jaj. W wodzie poruszają się szybko i są 

niebezpieczne.  

WĄŻ BOA – jest aktywny nocą i 

swoje ofiary połyka w całości.  

 



Cel: dziecko zapoznaje się ze światem, kulturą i zwyczajami swoich 

rówieśników  





Cel: dziecko rozróżnia i opisuje wybrane zwierzęta, zauważa charakterystyczne 

cechy, zwyczaje, sposób poruszania się, odżywiania 

 





Praca plastyczna – „Pióropusz indiański” 

FILM: https://www.youtube.com/watch?v=okRKZKEEd0A 
Cel: dziecko próbuje coraz dokładniej planować swoje czynności podczas działań plastycznych,  

angażuje się w utrzymanie porządku i czystości w swoim bliższym i dalszym otoczeniu 

 

Wykonaj swój własny indiański pióropusz. Potrzebne będą: kolorowe 

kartki, klej, nożyczki, piórka (dowolnie). POWODZENIA  
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Gimnastyka 

ZABAWA TANECZNA PRZY 
MUZYCE 
https://www.youtube.com/watch
?v=RLZfNJEW9y0 

 

Ćwiczenia gimnastyczne według 
instruktażu:  

https://www.youtube.com/watch
?v=2BQCcIjudZ8&feature=youtu.
be 

 

Cel: dziecko rozwija sprawność 
fizyczną 
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Policz litery i sylaby w wyrazach, wpisz  ich liczbę w tabelkę.  
Cel: dziecko dokonuje analizy sylabowo-głoskowej  

 
wyraz liczba sylab liczba głosek 

foka 

  

    

lama 
    

krokodyl 
    

renifer 
    

wąż 
    

Ameryka 
    

Europa 
    

Grenlandia 
    



„Zwierzęce rymy” – odczytaj wyrazy i połącz je z fotografią, ułóż 

rymy do wyrazów. 

 

lama 

 

foka 

 

Ameryka 

 

Europa 

 

niedźwiedź 

 

sarna 
 

 

Przykład:  

słoń     koń 

 

ryś miś 
 

   



Matematyka – zaznacz zbiory monet o tym samym nominale 

(monety o tej samej wartości). 
Cel: dziecko tworzy zbiory, stara się liczyć po dwa, po pięć, po dziesięć. wspierając się 

liczeniem na palcach i innych liczmanach, porównuje wartości monet 



Porównaj wartości monet i wstaw znak 
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PIOSENKA „IDZIEMY DO ZOO” 
https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop 

W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop 

Za ogony siebie łapią 

I na linach się bujają 

W pierwszej klatce małpy skaczą hop, hop, hop 
 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj 

Ciągle skrzeczą, piszczą, wrzeszczą 

Daj mi loda, ciastko, żelka 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj... 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, 

chlup 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, 

chlup 

Bo tak…  
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GRAFOMOTORYKA 
Zapisz cyfry po śladzie. 

 

Cel: dziecko rozwija małą 

motorykę 

 

 


