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Temat dnia: ZWIERZĘTA ŚWIATA 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

 ćwiczy aparat mowy 

 odtwarza prezentowane ruchy  

 wyraża się za pomocą tańca  

 jest sprawne ruchowo 

 zauważa młode osobniki wybranych gatunków zwierząt  

 dobiera obrazki zgodnie z podaną zasadą  

 rozpoznaje odgłosy zwierząt egzotycznych D 

 nazywa zwierzęta egzotyczne 

 naśladuje ruchem i głosem wskazane zwierzę 

 orientuje się na mapie świata 

 uczestniczy w zabawie naśladowczej 

 

 Ćwiczenie oddechowe wydłużające oddech „Przenosimy karteczki” 

Do ćwiczenia potrzebujemy plastikową rurkę taką do napojów i kilka kawałków papieru. 

Zadaniem dziecka jest przeniesienie za pomocą rurki papierków z jednego miejsca do drugiego  

poprzez zasysanie powietrza. 

 

 Zabawa ruchowa rozwijająca pamięć sekwencyjną „Poranny taniec” 

Dziecko wykonuje polecenia wydawane przez rodzica np. 4 kroki w prawą stronę, klaśnięcie, 4 

kroki w lewa stronę, podskok itp. Sekwencję powtarzamy kilka razy 

 

 Ćwiczenia poranne – naśladujemy egzotyczne zwierzęta  

- wyciągnij się jak żyrafa 

- stań na jednej nodze jak flaming 

- fruwaj do tyłu jak koliber 



- stąpaj jak słoń 

- czołgaj się jak krokodyl 

- wyginaj grzbiet jak tygrys 

- skacz z nogi na nogę jak małpka 

- krocz powoli jak żółw 

- wij się jak wąż 

- człap jak pingwin 

 

 „Zwierzęta egzotyczne i ich cienie” – dobieranie i nazywanie obrazków 

Dziecko dopasowuje cienie do postaci zwierząt, następnie grupuje zwierzęta żyjące w wodzie, 

na sawannie, na drzewie. 

 

                                    

 

 

 

 



 Czy wiecie gdzie żyją egzotyczne zwierzęta? 

 

AFRYKA- słoń, żyrafa, zebra, wielbłąd jednogarbny (Sahara), lew, hipopotam 

AZJA- słoń (Indie), panda (Chiny), wielbłąd dwugarbny (Azja środkowa), tygrys, nosorożec 

AUSRTALIA- koala, kangur 

AMERYKA POŁUDNIOWA- jaguar, mrówkojad 

AMERYKA PÓŁNOCNA- kojot 

ANTARKTYDA- pingwin 

ARKTYKA- niedźwiedź polarny 



 Ćwiczenia gimnastyczne –– wprowadzenie - ćwiczenia z krzesłem 

- stań na jednej nodze z rękami wyciągniętymi przed siebie, trzymając oparcie krzesła. 

Powtórz ćwiczenie na drugiej nodze. 

- połóż się na placach przed krzesłem, nogi połóż na siedzeniu krzesła. Unieś lekko ciało do 

góry, możesz się podeprzeć rękami 

- usiądź na krześle, podnieś lewą rękę i zrób delikatnie skłony w prawo. Powtórz to samo 

prawą ręką i skłonami w lewo. 

- siądź wygodnie na swoim krześle, oprzyj czoło na złożonych rękach na biurku i pomyśl:              

Ile jeszcze tych ćwiczeń Nasza Pani wymyśli? 

- stań bokiem do krzesła, oprzyj jedną nogę na krześle i zrób skłon. Powtórz ćwiczenie 

zmieniając nogę. 

- usiądź wygodnie na krześle i zagraj na nosie. Koniec. Powtórka we czwartek. 

 

 Zabawa na czworakach „Wyścig”  

Dziecko ustawia się na linii startu, naprzeciwko niego rodzic kładzie obręcz/ formuje koło                 

z wstążki. Na hasło: START! Dziecko idzie na czworakach do obręczy, wskakuje do niej                     

i wraca na linię startu na jednej nodze. W kolejnej rundzie dziecko startuje z pozycji 

skaczącej- jak żabka, wskakuje do obręczy i wraca jak kaczuszka. 

Do zabawy zapraszamy rodzeństwo/ rodzica odrobina rywalizacji i sprawdzenie swojej 

sprawności nie zaszkodzą. 

 

 Co jedzą zwierzęta w Afryce? - Dzikie zwierzęta dla dzieci - Odgłosy zwierząt 

https://www.youtube.com/watch?v=qAHchmDx23Q                                                    

Zapamiętaliście które zwierzęta są roślinożerne, a które mięsożerne?    
                                                                             

 Zabawa naśladowcza „Idziemy do ZOO!”  

Słuchamy piosenki „Idziemy do ZOO” i naśladujemy ruchy i odgłosy występujących tam 

postaci. 

https://www.youtube.com/watch?v=LUBD1EOM5Is  

 Rozpoznawanie odgłosów zwierząt  

Na nagraniu są odgłosy różnych zwierząt i owadów ciekawe ile z nich uda Wam się 

odgadnąć. Powodzenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rerv4Ppfq7U  

 

 Zabawa naśladowcza „Zwierzak” 

Dziecko prezentuje ruchem ciała i odgłosami wybrane przez siebie zwierzę, a rodzic 

odgaduje. Gdy zgadnie następuje zamiana ról. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qAHchmDx23Q
https://www.youtube.com/watch?v=LUBD1EOM5Is
https://www.youtube.com/watch?v=Rerv4Ppfq7U


 Doprowadź zwierzę do jedzenia- 

 

 

 

 

 

 

 



 Prezentacja mapy świata, umieszczenie na niej obrazków ze zwierzętami  

 

 
 

 

Linki: Dzikie zwierzęta - Nauka dzikich zwierząt dla dzieci po polsku - Odgłosy zwierząt 

https://www.youtube.com/watch?v=MlZr2NTt-gM  

 

 
                                          MIŁEGO DNIA KOCHANE STORCZYKI 

POZDRAWIAMY WAS CIEPŁO  I WASZYCH RODZICÓW RÓWNIEŻ 

                            WASZE WYCHOWAWCZYNIE 

https://www.youtube.com/watch?v=MlZr2NTt-gM

