
W dżungli – 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.



W dżungli – ZABAWY NA STRONĘ

Ciekawostki dla młodych odkrywców

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

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

książeczce.

W tropikach mieszkają różne zwierzęta. Niektóre z nich wolą przebywać niżej, inne wspinają się
bardzo wysoko i zamieszkują korony drzew.

● Kajmany żyją w stadach i rozwinęły bardzo duże umiejętności kamuflażu (czyli chowania się
w otoczeniu). Potrafią przetrwać nawet dwa lata bez pożywienia.

● Jaguary to z kolei samotniki, mają sierść w cętki i potrafią doskonale pływać. Często ucinają
sobie drzemki na drzewach lub skałach.

● Papugi to bardzo kolorowe ptaki, wydają różne, czasem bardzo głośne skrzeki. Potrafią
nauczyć się naśladować głos człowieka. Papugi ary są bardzo inteligentne, hodowane w

domu bardzo przywiązują się do swojego właściciela. Papugom amazonkom grozi

wyginięcie. Przed przyjściem na świat młodych dokładnie oczyszczają istniejące już dziuple.

● Tukany mają bardzo duże i kolorowe dzioby, które pomagają im utrzymać odpowiednią
temperaturę i zjadać duże owoce. Ich języki są bardzo długie. Podczas snu zwijają się
„kulkę”.

● Kapucynki to niewielkie, inteligentne małpki. Bardzo rzadko schodzą z drzew, jedynie po to,

by szukać dodatkowego pożywienia. Mają bardzo długie ogony.

● Leniwce śpią na drzewach i rzadko z nich schodzą. Potrafią mocno wykręcić swoją głowę, by

bez poruszania się obserwować, co dzieje się dookoła. Jedzą rośliny.

Wskazówka: Gdy dziecko nauczy się już nazw zwierząt, możemy czytać mu jedynie treść
ciekawostki i pytać, o kim była mowa.


