
Temat tygodnia:  

Z WIZYTĄ W KRAKOWSKIM ZOO 11.05- 15.05.2020 

 

Poniedziałek 11.05.2020 

POZNAJEMY REGULAMIN ZOO 

 

Proponowane działania: 

 Rodzic czyta regulamin obowiązujący w ZOO 

Przed rozpoczęciem zwiedzania ogrodu, prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który 

znajduje się przed wejściem 

NA TERENIE ZOO OBOWIĄZUJE ZAKAZ: 

 karmienia i drażnienia zwierząt 

 przekraczania barier ochronnych i zbliżania się do klat zwierząt, a w szczególności 

podchodzenia do oznakowanych ogrodzeń elektrycznych 

 poruszania się poza alejkami przeznaczonymi dla zwiedzających 

 wrzucania do klat i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów 

 zaśmiecania zoo 

 hałasowania i używania sprzętu muzycznego 

 niszczenia zieleni 

 wprowadzania rowerów, deskorolek, jazdy na wrotkach i hulajnogach 

 wprowadzania psów i innych zwierząt 

 wnoszenia balonów i piłek. 

Osoby nie przestrzegające przepisów będą usuwane z terenu Zoo i pociągane 

do odpowiedzialności karnej (https://zoo-krakow.pl/ceny-biletow-regulamin-zwiedzania/) 

 Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat regulaminu, wyjaśnia dlaczego należy go 

przestrzegać: 

Jedzenie podawane zwierzętom przez osoby zwiedzające zoo, szkodzi zdrowiu 

zwierząt 

Nie hałasujemy, ponieważ jesteśmy w miejscu, gdzie mieszkają zwierzęta i ich młode 

(https:/zoo-krakow.pl/ceny-biletow-regulamin-zwiedzania/)


Nie podchodzimy blisko klatek, ponieważ zwierzęta mogą poczuć się zagrożone 

i mogą ugryźć 

 Zapraszam do obejrzenia filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=Crv3ZsMawuY 

 

Wtorek 12.05.2020 

KTO MIESZKA W KRAKOWSKIM ZOO? 

 

Proponowane działania:  

 Zapraszam do obejrzenia filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=usvHxPWoSVo&t=96s 

 Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat filmu: jakie zwierzęta prezentował film?, które 

zwierzę najbardziej dziecku się podobało?, jak zachowywały się zwierzęta? czy wśród 

zwierząt były zwierzęta wodne?, czy w zoo byli zwiedzający? 

 Dziecko wymienia nazwy zapamiętanych zwierząt, dzieli je na sylaby, przelicza ilość 

sylab 

POZNAJEMY NAZWY ZWERZĄT 

 Zapraszam na stronę internetową krakowskiego zoo 

https://zoo-krakow.pl/zwierzeta/# 

 Zamieszczone zdjęcia mają możliwość kliknięcia i poznania nazwy zwierzęcia 

 Zachęcam do wspólnego obejrzenia książek, które dotyczą zwierząt i znajdują się 

w domowych biblioteczkach, mobilizujemy dziecko do odczytywania nazw zwierząt 

 Jeżeli dziecko było w Zoo, proszę porozmawiać o tej wizycie, pooglądać zdjęcia 

lub nagrane filmy 

CIENIE ZWIERZĄT - zapraszam do wyczarowania zwierząt za pomocą cieni 

http://papunet.net/_pelit/_palapelit/kolopalapeli2/app.php?lang=en_EN 

https://www.youtube.com/watch?v=p3OXZoJZZYY 

https://www.youtube.com/watch?v=Uv-MdaBfk8U 

https://www.youtube.com/watch?v=Crv3ZsMawuY
https://www.youtube.com/watch?v=usvHxPWoSVo&t=96s
https://zoo-krakow.pl/zwierzeta/%23
http://papunet.net/_pelit/_palapelit/kolopalapeli2/app.php?lang=en_EN
https://www.youtube.com/watch?v=p3OXZoJZZYY
https://www.youtube.com/watch?v=Uv-MdaBfk8U


 

ŚRODA 13.05.20 

CO JEDZĄ ZWIERZETA? 

 

Proponowane działania: 

 Zapraszam do obejrzenia filmów o karmieniu zwierząt w Zoo 

https://www.youtube.com/watch?v=76hjxq7azzs  

https://www.youtube.com/watch?v=-QcBxFZ9nW4 

CO JEDZĄ ZWIERZETA? 

 Rodzic czyta dziecku propozycję, co zjada wymienione zwierzę, dziecko wybiera 

właściwą: 

MRÓWKOJAD je: liście czy mrówki? 

FOKA je: ryby czy orzechy? 

ZEBRA je: trawę czy owady? 

LEW je: mięso czy owoce? 

SŁOŃ je: owoce czy owady? 

WSPÓLNE LICZENIE 

 Dziecko na zmianę z rodzicem wymyślają zadania doskonalące dodawanie 

i odejmowanie w zakresie 10 (do liczenia polecam konkrety – klocki, guziki, 

nakrętki). 

Foka złowiła 2 ryby, potem kolejne 2. Ile ryb złowiła foka? 

Słoń w zoo dostał 5 owoców, zjadł 4. Ile mu zostało? 

Mrówkojad zjadł 6 mrówek. Ile mrówek musi złapać, aby w sumie zjeść ich 10? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=76hjxq7azzs
https://www.youtube.com/watch?v=-QcBxFZ9nW4


Czwartek 14.05.20 

 

JAKIE ZWIERZĘTA SĄ POD OCHRONĄ? 

Proponowane działania: 

 Zapraszam do obejrzenia strony i przeczytania dziecku krótkich informacji  

https://viva.pl/viva-eko/najbardziej-zagrozone-gatunki-zwierzat-na-swiecie-32203-r3/ 

 Rozmowa z dzieckiem na temat zwierząt objętych ochroną 

CIEKAWOSTKI O TYGRYSACH 

 Tygrys spędza około 18 godzin dziennie na spaniu. 

 Kły tygrysa mają 7 cm długości. 

 Tygrysy używają swoich ogonów do komunikowania się ze sobą. Tygrys jest 

zrelaksowany, jeśli jego ogon jest luźno zawieszony. Agresja objawia się przez 

gwałtowne przesuwanie ogona z boku na bok lub przez trzymanie go nisko. 

 Tygrys na ogół poluje sam, zdolny do złapania ofiary, takiej jak jelenie i antylopy. 

W przeciwieństwie do lwów, tygrysy żyją w samotności i zaznaczają swoje terytoria, 

aby trzymać innych z dala od siebie. 

 Tygrys to staroperskie słowo oznaczające „szybki” lub „podobny do strzały” 

 Naukowcy uważają, że białe plamy za uszami tygrysa pomagają tygrysom podążać 

za matkami przez ciemny las. 

 Duży kot waży 36 kilogramy. 

 Tygrysy są atakowane przez ludzi ze względu na ich cenne futro. Na świecie 

pozostało tylko 3500 tygrysów. To czyni je zagrożonym gatunkiem. 

 W ogrodach zoologicznych i parkach dzikich zwierząt żyje prawie tyle samo 

tygrysów, co na wolności. 

 Tygrys w zoo może dożyć 20 lat. Dzikie tygrysy żyją od 10 do 15 lat na wolności 

 Nocny wzrok tygrysa jest 6 razy lepszy niż ludzki. 

 W pełni rozwinięty tygrys może przeskoczyć 8 metrową przeszkodę. 

https://viva.pl/viva-eko/najbardziej-zagrozone-gatunki-zwierzat-na-swiecie-32203-r3/


 Rozpoznanie tygrysa w zoo jest łatwe. Ale w ich naturalnym środowisku, na 

rozrzuconych, małych obszarach w Azji, tygrysy są naprawdę trudne do znalezienia. 

To dlatego, że ich wyjątkowy pomarańczowy, czarny i biały wzór pasków pomaga im 

wtopić się w lasy i trawiaste obszary, w których żyją i polują. 

 Tygrysy nie tylko mają pasiaste futro, ale także pasiastą skórę. 

 Język tygrysa jest bardzo szorstki https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-o-tygrysach-dla-

dzieci/ 

 Zapraszam do obejrzenia filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=qSEgJ-E03O4  

https://zoo-krakow.pl/aktualnosci/niezwykle-narodziny/  

https://vod.tvp.pl/video/nela-mala-reporterka,sierociniec-dla-zwierzat-na-kostaryce,22944835 

 

Piątek 15.05.20 

POZNAJEMY ODGŁOSY ZWIERZĄT 

 

Proponowane działania: 

Zwierzęta komunikują się/rozmawiają ze sobą. 

Poznajmy odgłosy niektórych zwierząt. 

 Zapraszam do obejrzenia filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=IFRkJx3CNik  

https://www.youtube.com/watch?v=ZKhGL9Cu_a0  

 Proponuję odtworzenie odgłosów zwierząt, dziecko (nie widząc ekranu komputera) 

odgaduje, jakie zwierzę go wydaje 

 Zachęcam do zamiany ról, rodzic odgaduje nazwy zwierząt 

 Jeżeli w domu jest zwierzę (kot, pies, papuga, świnka morska) zachęcam 

do obserwacji jego odgłosów w różnych sytuacjach 

 

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-o-tygrysach-dla-dzieci/
https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-o-tygrysach-dla-dzieci/
https://www.youtube.com/watch?v=qSEgJ-E03O4
https://zoo-krakow.pl/aktualnosci/niezwykle-narodziny/
https://vod.tvp.pl/video/nela-mala-reporterka,sierociniec-dla-zwierzat-na-kostaryce,22944835
https://www.youtube.com/watch?v=IFRkJx3CNik
https://www.youtube.com/watch?v=ZKhGL9Cu_a0


WILK - PUZZLE 

http://papunet.net/_pelit/_palapelit/palapeli2/app.php?lang=en 

FIGURY - MEMORY 

http://papunet.net/_pelit/_korttipelit/muistipelit/vareilla-ja-muodoilla-en.html 

 

 

DOBREJ ZABAWY I ZDROWIA ŻYCZĘ ☺ 

OPRACOWAŁA Danuta Baraniewicz 

http://papunet.net/_pelit/_palapelit/palapeli2/app.php?lang=en
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