Pomysły na rozwojowe zabawy do kolekcji “Zwierzęta Leśne”
1. Zróbmy dobry wstęp!
Warto opowiedzieć dziecku o tym, że otaczać go będzie nowy, magiczny
świat prosto z bajki. Na swoich ścianach dziecko znajdzie nowych leśnych
przyjaciół! Już niedługo pozna historię jeża Stefana, który właśnie obchodzi
swoje urodziny - kolejne historie będą powstawać podczas Waszych
wspólnych zabaw!

2. Czytamy bajkę!
O tym czemu wspólne czytanie z dziećmi jest ważne, pisałyśmy na swoim
blogu. Z tego tekstu dowiesz się jakie funkcje poznawcze rozwija wspólne
czytanie i że jest jednym z najlepszych sposób na budowę relacji dziecka z
rodzicem.
Czytając bajkę “Urodziny Jeża Stefana” pokazujcie jej bohaterów na ścianie,
jeśli dziecko zatrzyma swoją uwagę na czymś konkretnym, zatrzymajmy się i
porozmawiajmy z nim/nią o tym konkretnym elemencie. Na początku bajka
ma być narzędziem do wspólnego odkrywania leśnego świata i czasu razem,
z wiekiem dziecko bardziej zainteresowane historią i będzie potrafiło dłużej
skupić na niej uwagę.

3. Poznajemy bohaterów
Gdy nasze historie są już na Waszych ścianach czas jeszcze lepiej poznać
bohaterów:
-

Dotknijcie ich i wskażcie na te, które są wyżej - jakie mają kolory i kształty?
Ilu jest bohaterów? Czy wszyscy bohaterowie są tak samo duzi? Może
niektórzy są mniejsi a inni więksi?
Czy potraficie policzyć wszystke zwierzęta?
Wskażcie razem bohaterów - czy znaleźliście tych którzy są potrafią latać i
tych, którzy świetnie skaczą czy biegają?
Napisz na kartce pierwsza litere każdego z bohaterów niech dziecko zgadnie
kogo mamy na myśli, w ten sposób możemy ćwiczyć z dzieckiem litery

4. Zwierzęta leśne - zabawa ruchowa
Zaproponuj dziecku zabawę naśladowczą, dziecko będzie poruszało się tak
jak zwierzęta leśne, które właśnie poznało:
-

na czworaka razem z dzieckiem naśladujcie misia Michała, poruszacie
się ciężko i powoli, zaśpiewajcie razem “Stary niedźwiedź mocno śpi”
jez - dziecko w klęku podpartym spaceruj lub udaje małą, zwiniętą
kuleczkę “schowaj się jak jeż”
razem z dzieckiem naśladujcie skoki zająca Jerzego “kicamy jak
zajączek”
biegamy z dzieckiem po pokoju jak sarna Amelia “biegamy jak sarna”
na czworaka skradamy się z dzieckiem, po malutku i jak najciszej
“skradaj się jak lis”, pobaw się z dzieckiem w “chodzi lisek koło drogi”

5. Zabawa na spostrzegawczość
Szukajcie poszczególnych bohaterów albo elementów razem z dziećmi - to
idealna zabawa dla najmłodszych, która uczy nie tylko rozpoznawania
zwierząt/przedmiotów, ale pokazuje też dzieciom, że sztuka różnie interpretuje
rzeczywistość, interpretacja kolorów i kształtów może zależeć od woli twórcy.

6. Berek z ogonem - zabawa ruchowa
Zabawa stworzona przez JuluLulu w ramach naszej współpracy. Razem ze swoim
dzieckiem zamieniacie się w zwierzątka z ogonkami. Możecie stać się lisem i
piękną kitą lub sarną z bardzo krótkim ogonkiem. Ogonek możesz wykonać ze
zwykłego sznurka. “Łapacz” nie ma ogonka i musi go zdobyć. Udanej zabawy!

7. Jest - nie ma! Skorzystaj z kart jakie możesz pobrać TU. Rozłóż przed
dzieckiem wszystkie karty, a następnie zabierz jeden element. Zadaniem dziecka
będzie odgadnięcie, który element zniknął. Zabawa wspierająca koncentrację gotowa.

8. Zabawy ze sztuką
a. Wskazując dziecku wybrane elementy, opowiadaj mu o kolorach i
różnych odcieniach. Skorzystaj z książek, które masz i jeśli możesz pokaż
te same elementy stworzone przez innych artystów (np. miś, jeż, sowa itp.).
Opowiedz o różnicach, które widzisz. Pamiętaj, że dzieciom (i dorosłym!;)),
niezależnie od wieku, lepiej się słucha historii, możesz więc śmiało skorzystać
z naszych bajek i opowiadając o zwierzętach lasu, wspomnieć jeża Stefana,
misia Michała czy sarnę Amelię.
b. Weźcie kredki lub farby i wybierzcie kolory, które występują na Waszej
tapecie lub naklejkach.
W zależności od tego, czy Wasze dzieci już malują/rysują/bazgrolą usiądźcie
przed fototapetą/naklejkami i zacznijcie "rysować" tak jakbyście chcieli je
przerysować. Bawcie się razem z dziećmi, każdy na swoich kartkach,
opowiadajcie dzieciom co rysujecie. Las to idealny bohater ekspresji
twórczej :) Kartka pełna kolorowych odcisków udających kolorowe liście dla
Waszych dzieci to super doświadczenie!
Pamiętajcie, żeby nie wyręczać dziecka, nie poprawiać, nie rysować za niego.
c. Jeśli wybraliście naklejki - nie wyrzucajcie arkusza! Wykorzystajcie go
jako szablon do wyklejanek z plasteliny. Wzorujcie się na kolorach wybranych
przez artystkę, albo zaproponujcie swoje własne. Kształty po wyklejonych
naklejkach pomogą dzieciom na stworzenie swoich wersji nocnych historii.
d. Poznajemy kształty - stwórzcie razem z dzieckiem leśne obrazy. Waszym
zadaniem będzie ułożenie obrazka z przedmiotów, które znaleźliście w lesie.
Wykorzystajcie szyszki, kamienie, patyki, kolorowe liście. Forma dowolna.
Prace możecie wykonać na leśnej ścieżce lub na kartce w domu - użyjcie
wtedy kleju albo, z pomocą rodziców, kleju na gorąco.
e. Kolory lasu - podczas spaceru pozbierajcie razem leśne skarby. Zebrane
kamyki, szyszki i liście możecie pomalować farbami i zrobić z nich
przestrzenne dzieła sztuki. Liście dodatkowo możecie odbić kolorową stroną
na kartonie lub kartce tworząc kreatywne stemple.

8. Zabawy logopedyczne
a. Rozpoznawanie głosów - naśladuj głosy, które możemy znaleźć na
fototapecie lub naklejkach, następnie prosimy dziecko żeby je rozpoznawało.
Koniecznie zamieńcie się rolami!
● Sowa - hu hu hu
● Zając - kic kic
● Odlatuje ptaszek - frrr
● Miś - rau, rau
● Jeż - pi pi pi
● Dzięcioł - stuku-puku, stuku-puku

b. Buziaki na dobranoc - pozwól dziecku przed snem na przesyłanie całusków
(wargi wysunięte do przodu, cmokanie) wszystkim bohaterom bajki.
Koniecznie ucałujcie jeża Stefana i olbrzymiego misia Michała

9. Dzień dobry i dobranoc!
Rytuał przed snem to bardzo często ogromne wsparcie w pokazaniu maluchom,
że zbliża się pora snu. Codziennie powtarzane czynności są dla najmłodszych
jasnym sygnałem na to, że kończy się dzień. Jednym z elementów rytuału może
być codziennie
mówienie “papa, dobranoc!” wszystkim misiom i bohaterom na ścianie. Misie
możemy przytulić i położyć, jakby właśnie kładły się spać, bohaterów na tapecie i
naklejkach możemy pogłaskać do snu - niech wypoczywają i zbierają siły na
zabawę następnego dnia! ;) Nie zapomnijcie się ze wszystkimi przywitać, i z
“dzień dobry” powitać kolejny dzień!

10. Poznajemy bohaterów cd! Kilka kluczowy faktów na temat naszych
bohaterów znajdziecie poniżej. Jeśli Wasze dzieci są starsze, skorzystajcie z
linków do filmów. Jesteśmy pewne, że Wasze dzieci będą chętnie naśladować
poznane zwierzęta!

Sowa Klara
-

Największa sowa to Puchacz - a najmniejsza to Sóweczka.
Nie wszystkie sowy są aktywne nocą. Do aktywnych w ciągu dnia należy
sowa błotna i wspomniana powyżej sóweczka
Oczy sów są nieruchome ale mogę obrócić głowę o 270 stopni.
Sowy potrafią latać bezszelestnie

You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=MD-lKV5ll4w
https://www.youtube.com/watch?v=Cg7ba2VuomM
Zając Jerzy
-

Zające dzięki silnym noga mogą skoczyć na odległość 3 metrów.
Zające są roślinożerne. Jedzą nadziemne części roślin, a zima również
korzonki, gałązki.
Zające zamieszkują wszystkie kontynenty poza Australią.
Najszybsze zające mogą biec z prędkością nawet 65 km/h.
Zające mają bardzo długie uszy.
Odchody zająca nazywają się bobki.
Ogon zająca nazywa się omyk, oczy – trzeszcze, patry lub gały, zęby – strugi,
futro – kożuch, uszy – słuchy.
Największym naturalnym wrogiem polskiego zająca szaraka jest lis.

You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=KlLGymc1u78
https://www.youtube.com/watch?v=g7qb-AN_kMQ

Miś Michał, a właściwie Niedźwiedź Michał
- Niedźwiedzie są wszystkożerne. Wszystkie uwielbiają smak miodu jednak
każdy z gatunków ma inne preferencje kulinarne. Niedźwiedzie polarne
gustują w mięsie fok, amerykańskie uwielbiają owoce leśne i larwy insektów a
pandy głównie żywią się bambusem ( choć nie pogardzą też małymi
zwierzętami ).
- Niedźwiedzie są bardzo inteligentne. Mają największe i najbardziej złożone
mózgi ze wszystkich zwierząt o podobnej wielkości. Niedźwiedzie grizzly
potrafią zapamiętywać miejsca łowów nawet po dziesięciu latach. Udało się
także zaobserwować niedźwiedzie, które zacierały swoje ślady i ukrywały się
za skałami aby zniknąć z pola widzenia myśliwych.
- Niedźwiedzie mają doskonałe zmysły węchu, wzroku i słuchu. Potrafią czuć
jedzenie, młode lub drapieżniki z odległości wielu kilometrów.
- Dorosłe niedźwiedzie czarne mogą ważyć od 45 do 250 kg - ponieważ
niedźwiedzie przygotowują się do hibernacji, muszą zjadać dwa razy więcej
pokarmu, niż normalnie potrzebują.
- W przeciwieństwie do wielu ssaków, niedźwiedzie widzą w kolorze.
- Niedźwiedzie bardzo dbają o członków rodziny. Będą ryzykowały życie, a
nawet walczyły na śmierć i życie, aby uchronić młode lub rodzeństwo przed
niebezpieczeństwem.

-

-

Średnia długość życia niedźwiedzi wynosi 25 lat na wolności i do 50 w
niewoli.
Niedźwiedzie tuż po urodzeniu są gołe i ślepe.
Wyróżniamy 9 gatunków niedźwiedzi. Niedźwiedź amerykański, niedźwiedź
andyjski, niedźwiedź bambusowy, niedźwiedź błękitny, niedźwiedź brunatny,
niedźwiedź himalajski, niedźwiedź jaskiniowy, niedźwiedź malajski i
niedźwiedź polarny.
W czasie zimowego snu niedźwiedzie nie jedzą, nie piją, nie oddają moczu
ani kału. Temperatura ich ciała spada z około 38 do 31°C, ilość oddechów z
6–10 na minutę do jednego na niecałą minutę, ilość uderzeń serca – z 40–50
uderzeń na minutę do 8–19. A wszystko to bez uszczerbku dla zdrowia!

Jeż Stefan

-

Jeże to prawdziwe śpiochy. Każdego dnia na sen poświęcają do 18 godzin.
Jeż uaktywnia się nocą. Przesypia praktycznie cały dzień, wyjątek stanowią
ulewne dni, gdy z ziemi wychodzą dżdżownice. Żeruje gdy zapada zmierzch.
Podczas jednej nocy jeże są w stanie zjeść ponad 100 gąsienic.
Jeże nie tolerują laktozy. Nigdy nie powinny otrzymać mleka do picia.
Na ciele dorosłego jeża może znajdować się nawet 500 pcheł.
Na wolności jeże żyją od 4 do 7 lat. Rekordzista przeżył 16 lat.
jeż hibernuje zimą:)

You tube:
https://www.youtube.com/watch?v=906TH7b6joI
https://www.youtube.com/watch?v=lSumhRRKSc8
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