
W górach – ZABAWY NA STRONĘ

Zabawa 1

Nauka nazw zwierząt inspirowana metodą Montessori

– Wybieramy trzy zwierzęta (mogą być wśród nich takie, które dziecko już zna) i pokazując je

dziecku, mówimy: To jest… i podajemy nazwę wybranego gatunku.

– W następnym kroku prosimy dziecko, żeby pokazało zwierzę, którego nazwę przed chwilą
poznało/usłyszało: Pokaż, gdzie jest…

– Następnie pokazujemy dziecku poznane zwierzę i prosimy o podanie nazwy: Jak nazywa się to

zwierzę?

Stopniowo możemy dziecko uczyć kolejnych nazw zwierząt oraz pytać o większą ich liczbę w trakcie

jednej zabawy (5, 7 itd.).

Zabawa 2

Zabawa ruchowa

Rozkładamy książeczkę i pokazujemy dziecku, gdzie umieszczone są różne zwierzątka. Prosimy, żeby

odszukało jakieś konkretne zwierzę, i sprawdzamy, w której części książeczki się ono znajduje. Jeśli

jest bardzo nisko, zadaniem dziecka jest się położyć. Jeśli znajduje się w kolejne części, dziecko ma

kucnąć, jeśli jeszcze wyżej – stanąć, a jeśli w najwyżej części – podskoczyć lub wyciągnąć ręce do

góry. Zabawę powtarzamy z kolejnym zwierzątkiem.

Potem, gdy dziecko zapamięta, gdzie znajdują się kolejne zwierzęta, możemy mówić jedynie nazwę,

a dziecko wykonuje odpowiedni ruch.

Zabawa 3

Zapamiętywanie

Rozkładamy książeczkę i prosimy, by dziecko zapamiętało wszystkie zwierzątka, potem zakrywamy

kartką lub ręką jedno z nich i pytamy o to, które zwierzątko zniknęło.

Zabawa 4

Nauka literek dla starszych dzieci (od 4 lat)

Dzieciom, które dopiero uczą się literek, wybieramy trzy zwierzątka/elementy i mówimy: Popatrz, to

jest…, nazwa ta zaczyna się na literę…

Następnie bierzemy trzy kartki, na których wypisujemy trzy literki i mówimy: Popatrz, to jest

literka…. Pamiętasz? Nazwa naszego zwierzątka … zaczynała się na tę literkę.

Rozkładamy kartki z literkami w pomieszczaniu i mówimy – Gdy wypowiem nazwę zwierzęcia,

pobiegnij do literki, która rozpoczyna jego nazwę.

Stopniowo dokładamy kolejne zwierzęta i literki. Dla starszych dzieci można zacząć od karteczek i

podawania nazw zwierząt/elementów.
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Ciekawostki dla młodych odkrywców

Czytamy dziecku ciekawostki o górskich mieszkańcach. Zachęcamy dziecko do uważnego słuchania, o

kim jest mowa. Gdy dziecko usłyszy nazwę zwierzęcia, ma wskazać paluszkiem zwierzę na ilustracji w

książeczce.

W górach mieszkają różne zwierzęta. Niektóre z nich wolą przebywać w dolinach, inne wspinają się
bardzo wysoko, coraz bardziej zbliżając się do szczytów.

● Świstaki porozumiewają się gwizdaniem. Trudno je zobaczyć, ponieważ większą część
swojego życia spędzają pod ziemią i są bardzo płochliwe.

● Niedźwiedzie lubią jeść maliny i borówki. Większość tego, co zjadają, stanowią rośliny. Od

szynki wolą słodki miód.

● Kozice mają ruchome racice i dlatego potrafią wspinać się bardzo wysoko po stromych

skałach. Kozica znajduje się na znaku Tatrzańskiego Parku Narodowego.

● Lisy mieszkają w norkach, często wybierają takie, które wcześniej wykopały inne zwierzęta.

Najczęściej polują w nocy.

● Orzeł przedni to największy z tatrzańskich ptaków. Ma bardzo duże skrzydła i potrafi

szybować przez wiele godzin.

● Wilki mają bardzo dobry słuch i węch. Żyją w stadach zwanych watahami. W dzień
odpoczywają w legowiskach.

● Stadem owiec opiekuje się baca albo juhas. Pilnuje, żeby im się nic nie stało. Jego

pomocnikiem jest owczarek podhalański. Owce dają mleko, z którego później można zrobić
różne sery: oscypki, bryndzę lub bundz.

Wskazówka: Gdy dziecko nauczy się już nazw zwierząt, możemy czytać mu jedynie treść ciekawostki i

pytać, o kim była mowa.


