
Dzień dobry 

kochane przedszkolaki !!! 

Witam Was w środę!!! 

Jeszcze tylko dwa dni kwarantanny 

przed nami ;) 

  

 

Gotowi do dzisiejszych zajęć ??? 

No to zaczynamy kolejny dzień z dinozaurami  

 

1. „Dino Dinozaur”- piosenka dla dzieci. Na początek bardzo wesoła piosenka o dinozaurach. 

Zróbcie sobie miejsce w pokoju na Wasze taneczne szaleństwo i pokażcie zwariowany taniec dinozaura 

Waszym Rodzicom  

https://www.youtube.com/watch?v=FGyS3VWDshk 
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2. „Czy znasz te dinozaury ?” – obejrzyj prezentację , by poznać 

ciekawostki o niektórych dinozaurach.   

Prezentację można otworzyć kopiując link poniżej.  

https://drive.google.com/file/d/1Uh5IGApstItIwLzabtf56aqa5_tFeZed/view 

 

 

 

 

 

 



3. „Który dinozaur nie pasuje?”- przyjrzyjcie się uważnie obrazkom i pokażcie rodzicom, który 

dinozaur nie pasuje i dlaczego do pozostałych gadów w rzędzie. 

 

4. „Literkowa układanka” – mam dla Was literkową zabawę. Jeśli nie znacie jeszcze wszystkich 

literek to nic nie szkodzi. Zabawa polega na układaniu nazwy dinozaura z widocznych liter. Poradzicie sobie 

bez trudu i utrwalicie nazwy prehistorycznych gadów. 

https://wordwall.net/pl/resource/11042036/dinozaury 
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5. „Mery Jones wśród dinozaurów”- pora poruszać się troszkę. Poćwiczymy razem z dinozaurami 

podczas spaceru w prehistorycznym lesie. Gotowi ? No to start !!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=CIQM33QbDCA 

 

6. „Dinozaurowe memory”- znajdźcie pary dinozaurów, zagrajcie z rodzicem albo rodzeństwem. 

Ciekawe kto z Was ma najlepszą pamięć  

https://wordwall.net/pl/resource/11450768/dinozaury 
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7. „Mój Danuś”- praca plastyczna dla małych artystów. Wystarczy pokolorować i wyciąć  

 



8. „Wykopaliska na Antarktydzie – dinozaury pod lodem” – proponuję Wam banalnie prostą 

w wykonaniu zabawę w skuwanie pokrywy lodowej, która skrywa szczątki. Poproście o pomoc w jej 

przygotowaniu rodziców. Wystarczy w prostokątnym pudełku zalać wodą figurki dinozaurów i kilka 

ciekawych elementów (np. mech, korę, szyszki i trochę igliwia oraz kamienie) i zamrozić. Po zamarznięciu  

młotkiem i śrubokrętem rozbijamy lód by wydobyć skarby. Gwarantuję Wam zajęcie dla dzieci na dłuuugo. 

 

9. „DINOZAURY” - film edukacyjny – jeśli macie jeszcze ochotę dowiedzieć się czegoś ciekawego o 

prehistorycznych zwierzętach to posłuchajcie jak opowiada o nich Staś, którego ogromną pasją są 

dinozaury. 

https://www.youtube.com/watch?v=6PTNWbRRg1k&t=6s 

 

 

 Dziś już się żegnam z Wami, ale jutro znów się spotkamy  

 Do zobaczenia w czwartkowy poranek  
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