
Propozycje  działań  edukacyjnych  dla  dziecka  w  dniach  od  8 VI 20 r. – 

12 VI 20 r. 

 

Temat: Zwierzęta  duże  i  małe 

 

 

8 VI 20 r. – poniedziałek 

 

1. Oglądanie  filmu  edukacyjnego  o  zwierzętach  leśnych  w  Polsce – rozpoznawanie  

głosów  jakie  wydają 

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

 

2. Rozwiązanie zagadek: 

 

„Choć nie szyje nic, jak wiecie, 

igieł pełno ma na grzbiecie.” (jeż) 

 

„Dziób zakrzywiony, okrągłe oczy 

na szkodne myszy poluje w nocy.” (sowa) 

 

„Nie biała, nie czarna, jestem gospodarna, mam spiżarnię pełną 

starczy mi na pewno. Z wielkiej uciechy gryzę orzechy.” (wiewiórka) 

 

- dziecko  dzieli wyrazy będące rozwiązaniem zagadek na sylaby, określa liczbę sylab za 

pomocą nakrywek, podpisuje cyfrą. 

 

3. Rozwiązanie rebusów  

 

 

 las 
 

  ka 
 

 

Źródło; https://www.artdeco.sklep.pl/p2530,drewniana-laska-derby-wysoka-dluga-100-cm-ld-

149.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WKIjwCT_oMI
https://www.artdeco.sklep.pl/p2530,drewniana-laska-derby-wysoka-dluga-100-cm-ld-149.html
https://www.artdeco.sklep.pl/p2530,drewniana-laska-derby-wysoka-dluga-100-cm-ld-149.html


 

  lis 
 

    t 
 

 

Źródło; https://pl.wikipedia.org/wiki/List 

 

Rozmowa na temat zwierząt żyjących w lesie: 

- jakie zwierzęta i ptaki możemy spotkać w lesie; 

- czy  można  podchodzić  do  nich  i  je  głaskać? 

- czy  można  dokarmiać  leśne  zwierzęta? Kiedy? 

 

4. „Podarunek od wiewiórki” 

Można  dziecku  zadania  zapisać  na  karteczkach, złożyć  i  wrzucić  do  np. koszyczka, 

Dziecko  losuje zadanie z koszyka i udziela odpowiedzi, np.: 

- podziel wyraz „las” na głoski: 

-podziel wyraz „ zając” na sylaby i klaśnij tyle razy ile jest sylab: 

- wymień 3 wyrazy zaczynające się taką samą głoską jak twoje imię: 

- dokończ zdanie - „ Wiewiórka  ma........... .” 

- powiedz  ile  dzik  ma  kłów 

 

5. Słuchanie wiersza pt: „ Sarenka” H. Zdzitowieckiej 

Wiewiórka zaśnie w dziupli, 

Jeż się w liściach zagrzebie, 

śpią smacznie nietoperze 

przytulone do siebie. 

 

Gdy śnieg ziemię przysypie, 

Gdzie się skryje sarenka? 

Nie ma gniazda ani norki, 

Byle szmeru się lęka... 

       

Domem sarny las cały, 

Gęste krzaki posłaniem, 

A leśniczy stóg siana 

Ustawi na polanie. 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

- Czy sarna ma dom? 

- Kto dba o sarnę? 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/List


6. Uzupełnianie zdań wyrazowo-obrazkowych: 

- dziecko  w  brakujące  miejsca  wstawia  wyrazy  

 

 

 DOM 

 

 

   TO 

      

...............      ( rys. wiewiórki) ..............       (rys. dziupli). 

...............      ( rys. jeża)  ....................         ( rys. liści). 

...............      ( rys. sarny) .................           ( rys. lasu). 

 

WIEWIÓRKA    

 http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C28592%2Ckuny-moga-ocalic-wiewiorki.html 

JEŻ       https://puszcza.tv/ciekawostki/49/ile-igiel-nosi-jez- 

SARNA        https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/sarna 

DZIUPLA    https://leo48.flog.pl/wpis/2085485/wiewiorka-- 

LIŚCIE        http://www.jaw.pl/2019/11/jaworznickie-jeze-maja-nowe-domki/ 

LAS             http://www.fundacjalasnaturalny.pl/2015/05/las-lasowi-nierowny/ 

 

7. Zabawa  ruchowa „ Przyklejamy się”.  

ZAPRASZAY  DO  WSPÓLNEJ  ZABAWY  RODZICA 

- dziecko  porusza  się swobodnie przy muzyce na przerwę przykleja  się  z  Rodzicem 

wymienioną  częścią ciała, np. przykleja się brzuch, plecy, stopy i dłonie, itp... 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8XIRRAOjI4 

 

 

9 VI 20 r. - wtorek 

 

1. Rozmowa  z  dzieckiem  wprowadzająca  do  tematu: 

 Czy  znasz  niebezpieczne  zwierzęta  żyjące  w  Polsce? 

 Jak  uważasz, dlaczego  są  one  groźne  dla  człowieka? 

 Jak  myślisz, jak  należy  zachowywać  się  w  ich  obecności? 

 Czy  można  uniknąć  zagrożenia  ze  strony  niebezpiecznych  zwierząt? 

 

2. Rozwiązanie  zagadek: 

Złośliwa panienka, 

w pasie bardzo cienka. 

Leci, brzęczy z daleka, 

każdy od niej ucieka. (osa) 

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C28592%2Ckuny-moga-ocalic-wiewiorki.html
https://puszcza.tv/ciekawostki/49/ile-igiel-nosi-jez-
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/sarna
https://leo48.flog.pl/wpis/2085485/wiewiorka--
http://www.jaw.pl/2019/11/jaworznickie-jeze-maja-nowe-domki/
http://www.fundacjalasnaturalny.pl/2015/05/las-lasowi-nierowny/
https://www.youtube.com/watch?v=Z8XIRRAOjI4


 

Pełznie wśród trawy 

w kłębek się zwija, 

gdy ją zobaczysz, 

z dala omijaj. (żmija) 

 

Duże i piękne są te zwierzęta, 

w wysokich górach, w lasach mieszkają. 

Żadne z nich zimnych dni nie pamięta, 

bo wszystkie smacznie je przesypiają. (niedźwiedź) 

 

Ogon, uszy ma i kły 

- psa daleki krewny. 

W bajkach tylko bywa zły, 

w lesie jest potrzebny. (wilk) 

 

Ryję ziemię mymi kłami, 

nazywają je szablami. 

Dzieci mam w prześliczne paski, 

bardzo kocham te bobaski. 

Kto chce krzywdę im uczynić, 

pozna zemstę dzikiej świni. 

Niech na drzewo zmyka w mig, 

bo ja jestem straszny … . ( dzik) 

 

Rozmowa: 

 Czy  zwierzęta, o  których  była  mowa  w  zagadkach  są  groźne  i  dlaczego? 

 Jakie  niebezpieczeństwa  stwarzają? (alergie, ukąszenia,  pogryzienia,  groźne  

choroby) 

 Gdzie  można  je  spotkać? 

  Jak  można  uniknąć  zagrożeń  związanych  z  ewentualnym  atakiem? 

 

3. Oglądanie  ilustracji  przedstawiających  niebezpieczne  zwierzęta  i  krótkie  

omówienie na  czym  ono  polega 

 



Źródło; 

https://www.google.com/search?q=osa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj4wf2FmubpAhUNiYsKHeqyCnwQ_A

UoAXoECBYQAw&biw=1258&bih=5 

 

 
Źródło; 

https://www.google.com/search?q=kleszcz&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjP6IDImubpAhUJx4sKHezvBZYQ_

AUoAXoECBQQAw&biw=1258&bih 

 

 
Źródło; 

https://www.google.com/search?q=paj%C4%85k+zyj%C4%85cy+w+polsce&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiJ

0cy-m-bpAhVxsYsKHXLFDNsQ_AUoAXoECA8QA 

 

 
Źródło; 

https://www.google.com/search?q=meszki&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwic6uyGnObpAhXGo4sKHQi2B0oQ

_AUoAXoECBYQAw&biw=1258&bi 

 

 
Źródło; https://zdrowie.wprost.pl/medycyna/zabiegi/10265984/hirudoterapia-czy-pijawki-maja-lecznicza-moc.html 

https://www.google.com/search?q=osa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj4wf2FmubpAhUNiYsKHeqyCnwQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1258&bih=5
https://www.google.com/search?q=osa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj4wf2FmubpAhUNiYsKHeqyCnwQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1258&bih=5
https://www.google.com/search?q=kleszcz&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjP6IDImubpAhUJx4sKHezvBZYQ_AUoAXoECBQQAw&biw=1258&bih
https://www.google.com/search?q=kleszcz&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjP6IDImubpAhUJx4sKHezvBZYQ_AUoAXoECBQQAw&biw=1258&bih
https://www.google.com/search?q=paj%C4%85k+zyj%C4%85cy+w+polsce&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiJ0cy-m-bpAhVxsYsKHXLFDNsQ_AUoAXoECA8QA
https://www.google.com/search?q=paj%C4%85k+zyj%C4%85cy+w+polsce&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiJ0cy-m-bpAhVxsYsKHXLFDNsQ_AUoAXoECA8QA
https://www.google.com/search?q=meszki&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwic6uyGnObpAhXGo4sKHQi2B0oQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1258&bi
https://www.google.com/search?q=meszki&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwic6uyGnObpAhXGo4sKHQi2B0oQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1258&bi
https://zdrowie.wprost.pl/medycyna/zabiegi/10265984/hirudoterapia-czy-pijawki-maja-lecznicza-moc.html


 

 
Źródło; https://www.ekologia.pl/wiadomosci/rosliny-i-zwierzeta/zmija-zygzakowata-w-polsce-jak-rozpoznac-zmije-

zygzakowata,19450.html 

 

 
Źródło; https://wyborcza.pl/7,75400,24241568,niedzwiedzie-brunatne-to-jedne-z-najwiekszych-drapieznikow-

ladowych.html 

 
Źródło; http://www.polskiwilk.org.pl/wilk 

 

 
Źródło; http://www.lomza.pzlow.pl/2017/12/co-zrobic-po-znalezieniu-padlego-dzika/ 

 

https://www.ekologia.pl/wiadomosci/rosliny-i-zwierzeta/zmija-zygzakowata-w-polsce-jak-rozpoznac-zmije-zygzakowata,19450.html
https://www.ekologia.pl/wiadomosci/rosliny-i-zwierzeta/zmija-zygzakowata-w-polsce-jak-rozpoznac-zmije-zygzakowata,19450.html
https://wyborcza.pl/7,75400,24241568,niedzwiedzie-brunatne-to-jedne-z-najwiekszych-drapieznikow-ladowych.html
https://wyborcza.pl/7,75400,24241568,niedzwiedzie-brunatne-to-jedne-z-najwiekszych-drapieznikow-ladowych.html
http://www.polskiwilk.org.pl/wilk
http://www.lomza.pzlow.pl/2017/12/co-zrobic-po-znalezieniu-padlego-dzika/


KLESZCZE – przenoszą  groźne  choroby, najczęściej  można  je  spotkać  w  lasach  i  

parkach 

OSY  I  SZERSZENIE – osy  reagują  agresywnie  na  nasze  szybkie  ruchy, min. machanie 

rękami. Ukąszenie  przez  osę  lub  szerszenia  może  być  niebezpieczne  szczególnie  dla  

alergików 

PAJĄKI – te  żyjące  w  Polsce  nie  są  takie  groźne  dla  ludzi.  

MESZKI – przenoszą  wiele  chorób  pasożytniczych  i  schorzeń  skóry 

PIJAWKI – spotykane  są  najczęściej  w dobrze  nagrzanych  zbiornikach  wodnych, 

płytkich, żywią  się  krwią  zwierzęcą  i  ludzką, ich  ugryzienia  nie  stanowią  zagrożenia 

ŻMIJE  ZYGZAKOWATE – rozdrażniona  lub  nadepnięta  może  ukąsić. Jest  bardzo  

niebezpieczna, jej  jad jest  śmiertelnie  niebezpieczny. 

DZIKI – atakuje  tylko  w  sytuacji  zagrożenia. Jeżeli  spotkamy  dzika  należy  zachować  

spokój: nie  uciekać, nie  krzyczeć , nie  drażnić. 

NIEDŻWIEDZIE – jest  bardzo  groźnym  drapieżnikiem. Jeśli  spotkamy  go  podczas  

górskich  wycieczek, najlepiej  oddalić  się  w  sposób  cichy  i  spokojny – nie  wolno  

uciekać 

WILKI – atakują  człowieka  tylko  wtedy  gdy  są  chore  na  wściekliznę  lubb  bardzo  

wygłodzone (najczęściej  w  zimie) 

 

4. Zabawa  ruchowa ,,Znajdź  zwierzę  takie  jak  ty’’ 

PROSIMY  RODZICÓW  O  PRZYGOTOWANIE  ILUSTRACJI  ZWIERZĄT  I  

USTAWIENIE  W  ROŻNYCH  WIDOCZNYCH  MIEJSCACH  POKOJU! 

- dziecko  bawi  się, tańczy  przy  muzyce, w  przerwie  Rodzic  mówi  dziecku  jakim  jest  

zwierzęciem, a  ono  szybko  szuka  ilustracji  (można wykorzystać te  powyżej) z  jego  

wizerunkiem  i  zatrzymuje  się  przy  nim 

Przykładowa piosenka  do  wykorzystania   

https://www.youtube.com/watch?v=L-NgEPc35Io 

 

5. Rozmowa  podsumowująca 

Rodzic  informuje dziecko, że  czasem  pozornie  wyglądające  zwierzęta (mały  pies  czy  

kot)  też  mogą  być  groźne, bo  np. są  chore. Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  

,,wściekliznę’’, jako  chorobę  wirusową  na  które  narażone  są  nie tylko  dzikie  zwierzęta, 

ale  i  bezpańskie  psy  czy  koty. Dlatego  dzieci  nie  powinny  zbliżać  się  do  zwierząt  , 

które  się  nietypowo  zachowują. W  związku  z  tym  najlepiej  nie  zbliżać  się  i  nie  

dotykać  zwierząt  nieznajomych, a  po  zabawie  ze  zwierzęciem – MYĆ  DOKŁADNIE 

RĘCE! 

 

6. Oglądanie  filmu  edukacyjnego  pt.: ,,Ciekawostki  o  niedźwiadkach – Zwierzęta  dla  

ludzi’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=8j9NclfcDkQ 

 

7. Quiz „tak – nie” – Rodzic  czyta zdanie, dziecko  podnosi kartonik z odpowiednim 

wyrazem tak lub nie: 

„Wiewiórka gromadzi zapasy na zimę”. 

https://www.youtube.com/watch?v=L-NgEPc35Io
https://www.youtube.com/watch?v=8j9NclfcDkQ


„W lesie  hałasujemy”. 

„Chodząc  po  lesie  niszczymy domy zwierząt”. 

„Dokarmiamy zwierzęta w czasie zimy”. 

„Jeż zasypia na zimę.” itp... 

 

 

10 VI 20 r. – środa 

 

1. Zabawa rozwijająca koncentrację uwagi  

Dziecko  słucha  ciekawostek  o  ogrodach  zoologicznych,  które podpowiedzą  temat  zajęć. 

 

- najstarszy ogród zoologiczny w Polsce jest we Wrocławiu (1865r.), 

- największy ogród w Polsce znajduje się w Gdańsku 

- najstarszy istniejący ogród zoologiczny w Europie znajduje się w Wiedniu 

- największy ogród zoologiczny w Europie znajduje się w Berlinie (ma ok.17 tys. zwierząt) 

 

2. Zabawa dydaktyczna „Co  to  za  zwierzę?” 

„Można powiedzieć o niej, 

że jest całkiem zwyczajnym koniem 

lecz od pyska do ogona 

jest paskami przystrojona.” Zebra 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/zebra-mieszkanka-afryki 

 

„Zwierzę owo, daję słowo, 

najdziwniejsze jest na świecie, 

żeby go nie mylić z krową, 

aż dwa garby ma na grzbiecie.” Wielbłąd 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/zadowolony-dromedar 

 

„Jest ogromny, jak pagórek, 

ma zmarszczoną, szarą skórę, 

nos, jak trąbę, prosty ogon, 

uszy, co wachlować mogą.” Słoń 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/slon-azjatycki 

 

„Na tygrysy, lwy i szczury, 

krokodyle oraz żmije 

ona zawsze patrzy z góry, 

bo ma bardzo długą szyję.” Żyrafa 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/piekna-zyrafa 

 

„Gdy zobaczysz ją w ZOO, 

robi ci się wesoło, 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/zebra-mieszkanka-afryki
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/zadowolony-dromedar
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/slon-azjatycki
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/piekna-zyrafa


skacze, broi, miny stroi, 

ludzi wcale się nie boi.” Małpa 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/szympans 

 

„To zwierzę żyje nad Nilem, 

a w paszczy ma zębów tyle, 

że nawet, gdy leży grzecznie 

liczyć je jest niebezpiecznie.” Krokodyl 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/krokodyl-nilowy-z-boku 

      

Dziecko  odszukuje  ilustracje  zwierząt  występujących  w  zagadkach  i  dopasowuje  do 

nich napisy  do globalnego czytania. Dzieli  wyrazy  na  sylaby, wyróżnia  głoski  w  nagłosie 

i wygłosie. 

 

 

zebra 

 

 

wielbłąd 

 

    słoń 

 

żyrafa 

 

 

małpa 

 

krokodyl 

 

3. Słuchanie opowiadania "Wycieczka do zoo": 

 

Był piękny dzień. Tata postanowił zabrać Anię na wycieczkę do zoo. Dziewczynka bardzo się 

ucieszyła. Pierwsze zwierzę, jakie zobaczyła Ania to lew. Miał on długą grzywę i wygrzewał 

się na słońcu.  

Tatuś powiedział Ani, że jest to król wszystkich zwierząt. Poszli dalej. Nagle Ania krzyknęła: 

O! Popatrz, jaki śliczny konik! To zebra- rzekł tatuś. Ma na sobie czarno-białe pasy. 

Następnym zwierzęciem był słoń. Ania jeszcze nigdy nie widziała takiego ogromnego słonia.  

Nagle Ania zauważyła, iż przy następnej klatce zgromadziło się bardzo dużo dzieci, które cały 

czas się śmiały. Była bardzo ciekawa, co tam się znajduje. Podeszła bliżej i zobaczyła małpkę, 

która naśladowała dzieci i stroiła śmieszne miny. To zwierzątko podobało się Ani najbardziej. 

Nagle Ania usłyszała plusk wody. Odwróciła się  

i zobaczyła 4 długie nogi. To żyrafa piła wodę. Miała bardzo długą szyję i bardzo dużo 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/szympans
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/krokodyl-nilowy-z-boku


brązowych plamek na ciele. Na wycieczce Ania spotkała jeszcze krokodyla, który miał wielkie 

kły 

i niedźwiedzia wygrzewającego się na słońcu. Zrobiło się już późno  

i Tatuś z Anią musieli wracać do domu. Ani bardzo się podobała ta wycieczka i była bardzo 

szczęśliwa. 

 

Po wysłuchaniu opowiadania warto chwilę porozmawiać z dzieckiem na temat jego 

treści: 

- Dokąd  tata zabrał Anię na wycieczkę? 

- Jakie zwierzęta spotkała Ania w zoo? 

- Które zwierzę najbardziej spodobało się Ani i dlaczego? 

- Co to jest Zoo? 

- Jakie zwierzęta  zapamiętałeś (-aś)  z  wycieczki  do  Zoo? 

 

4. Liczymy małpy- drukujemy 5 sztuk małpek małych i 5 dużych (można narysować). 

Czytamy dziecku kolejne zdania, doskonalące umiejętność dodawania i odejmowania:  

Na palmie bawiły się małpki. Trzy z nich były duże, a pięć małych.  

Ile małpek bawiło się na drzewach? Itp.  

Dziecko wspomaga się konkretami ( małpkami) podczas liczenia.  

 

  
 

5. Wykonanie  doświadczenia „Egzotyczna papuga”. 

 Rodzic  daje  dziecku  jedną  słomkę, nadmuchany  balon  o  niewielkich  rozmiarach  oraz 

przygotowaną  wcześniej  sylwetę  kwiatka. Dziecko  przy stoliku  maluje  swojego balonika 

tak, aby  przypominał  papugę. Następnie  zgina  kolanko  słomki  i  zakłada  na  nie  sylwetę 

kwiatka. Dmucha  w  słomkę. Balon  powinie n znajdować  się  nad wylotem słomki. Dziecko 

obserwuje  balon, który unosi  się  w  górze. 

UWAGA! 

Przed rozpoczęciem eksperymentu  Rodzic  rozmawia na temat powietrza czy jest widoczne, 

czy można złapać powietrze i zatrzymać na dłużej itp. 

 



6. Zabawa ruchowa przy piosence „Małpa Filomena” 

Dziecko  osłuchuje  się  z  piosenką  i  śpiewa  piosenkę połączoną z naśladowaniem ruchów 

„małpki”  

https://www.youtube.com/watch?v=MDviumq2R-E 

 

„Małpa Filomena” / KLANZA „Maluchy rosną ... nie tylko wiosną”/ 

/autorki tekstu i melodii: Anna Jędryka, Małgorzata Wojtkowiak, Agnieszka Kaczmarczyk/ 

 

 

Małpa Filomena w dużym ZOO mieszkała, 

Małpa Filomena wszystko robić chciała. 

/wszyscy poruszają się krokiem dostawnym w prawo, 

w lewo z klaskaniem na 2 i4 / 

Skakała, skakała, /małpie skoki dookoła własnej osi/ 

wciąż się wyginała, /wyginanie ciała w przód i w tył / 

Na drzewo wchodziła, /drabinka z dłoni/ 

patrzcie, co robiła. /wskazywanie palcem/ 

 

7. Zapraszamy  do  ułożenia puzzli  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/242024-zwierz%C4%99ta-egzotyczne 

 

 

11 VI 20 r. – czwartek    BOŻE  CIAŁO 

 

12 VI 20 r. – piątek 

 

1. Słuchanie  piosenki  pt.; ,,Żyrafa’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls3bTxCvw50 

 

Rozmowa  na  temat  piosenki: 

- o  co dbała  żyrafa  w  piosence? 

- kogo  szukała  żyrafa? Po  co? 

- Dlaczego  nie  wystarczał  żyrafie  golf? 

 

2. Nauka  słów  i  melodii  piosenki 

Żyrafa (sł: P.Brylski, muz: T.Filipczak, K.Łaska, śpiew: K.Łaska)  

To żyrafa każda powie, 

 że należy dbać o zdrowie 

 Łatwo w upał, ale gorzej gdy, 

 Przyjdą deszcze oraz mgły 

 

 Gdzie jest krawiec  

co uszyje Szalik na żyrafy szyję?  

Gdzie jest taki co potrafi  

https://www.youtube.com/watch?v=MDviumq2R-E
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/242024-zwierz%C4%99ta-egzotyczne
https://www.youtube.com/watch?v=Ls3bTxCvw50


Uszyć szalik dla żyrafy?  

 

Na nic wszystkie z golfem swetry  

Kiedy szyja ma dwa metry, 

 Każdy szalik, ile by go szyć  

To zakrywa tylko tyci-tyć. 

 

Refren 

 Gdzie jest krawiec co uszyje Szalik na żyrafy szyję?  

Gdzie jest taki co potrafi Uszyć szalik dla żyrafy? 

 

3. W jakim domu mieszkają zwierzęta? Rodzic głoskuje nazwy zwierząt i określa, w 

którym domku mieszkają, np.: W żółtym domku mieszka m-a-ł-p-a.  Zabawa jest prowadzona 

w taki sposób, aby w jednym domku znalazły się zwierzęta egzotyczne, w drugim zwierzęta 

leśne, w trzecim zwierzęta hodowlane, zaś w czwartym zwierzęta domowe. Po wykonaniu 

zadania dzieci określają co łączy mieszkańców poszczególnych domków. W zabawie, 

możemy dodatkowo poprosić dzieci o przeliczenie zwierząt w każdym domku i porównanie, 

w którym domku jest najmniej, a w którym najwięcej zwierząt. 

 
 



  
Źródło: http://sowkowezacisze.blogspot.com/2017/05/podroz-do-swiata-zwierzat-egzotycznych.html 

 

4. Zabawa  ruchowa  z  podskokiem  przy  piosence  pt.; ,,Kto  jak  skacze?’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

 

5. Zagadki  muzyczne- dziecko  słucha  fragmentów piosenek  z  popularnych  bajek, 

rozpoznaje  tytuł  bajki 

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

 

6. Masażyk: 

Afrykańskie słońce mocno w plecy piecze ( rysowanie koła) 

Nasz dżip po pustynnym piasku wolno jedzie (rysowanie dwóch małych kół) 

Wtem widzimy słonia, który wolno człapie (naśladowanie palcami chodu słonia) 

Przy palmie siedzi małpa  po głowie się drapie (drapanie) 

A ja  przytulam się mocno do mojego taty (gest objęcia partnera) 

Bo właśnie biegną do nas ogromne żyrafy (uderzanie delikatnie pięściami) 

Wtem burza piaskowa niebo przesłoniła (rysowanie chmur) 

Cała nasza grupa w namiocie się skryła. (rysowanie trójkąta) 

 

 

 

 

 

 

http://sowkowezacisze.blogspot.com/2017/05/podroz-do-swiata-zwierzat-egzotycznych.html
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=YauzgfWMThQ


7. Jakie zwierzęta ukryły się na obrazku? Rysuj po śladzie każde z nich, podaj ich nazwy.  

 
Źródło: https://akademia.pwn.pl/view/b7f1d1a9-87e5-4842-92a3-

f36c48f5cc98/38057/NT5_W_zoo_tydzien_36.pdf 

 

8. Wykonanie  pracy  plastycznej – do  wyboru 

,,Krokodyl’’   

Krokodyla wykonujemy z opakowań na jajka. Dziecko  dokleja  elementy wycięte z papieru 

kolorowego: ogon, łapy, język i zęby. Jest  to  praca  wykonana  z  wykorzystaniem  

materiałów  wtórnych, która  pobudza  i  rozwija   wyobraźnię dziecka.  

Materiały: 

 dwa opakowania papierowe po jajkach 

 biały katon papieru 

 czerwony karton papieru 

 karton papieru zielony 

 farba: dwa odcienie koloru zielonego 

https://akademia.pwn.pl/view/b7f1d1a9-87e5-4842-92a3-f36c48f5cc98/38057/NT5_W_zoo_tydzien_36.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/b7f1d1a9-87e5-4842-92a3-f36c48f5cc98/38057/NT5_W_zoo_tydzien_36.pdf


 plastikowe oczy 

 klej wicol 

 

 
Źródło; https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/658-krokodyl-z-amazonki 

 

 ,,Papuga’’ 

Z  dużego  talerzyka  należy   wyciąć  tułów papugi (większa  część  talerzyka). Z małego 

talerzyka wycinamy głowę (połowa). Talerzyki  dziecko  maluje  farbami, gdy wyschną 

sklejamy  wg. schematu. Do głowy  dziecko  dokleja  kapsel, w którego środek wkleja  oczko. 

Ogon to pocięte i przyklejone, kolorowe bibuły. 

Materiały: 

 talerzyk papierowy (duży i mały) 

 farby 

 kapsel 

 oczko 

 kolorowa bibuła 

 klej 

 

 
 

Źródło; https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/860-egzotyczna-papuga 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/658-krokodyl-z-amazonki
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/860-egzotyczna-papuga


 

Dodatkowe propozycje: 

 

 gra Dooble Zwierzęta egzotyczne- https://ztorbynauczycielki.pl/wp-

content/uploads/2018/08/dobble-zwierz%C4%99ta.pdf 

 Karty do zabaw ruchowych ze zwierzętami-  

https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/ 

 Kolorowanki- zwierzęta egzotyczne- https://www.dla-

dzieci.com.pl/kolorowanki/kolorowanki_zwierzeta_egzotyczne.html 

 

Opracowały: Teresa Klasa, Renata Juras, Marta Różycka 

 

https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2018/08/dobble-zwierz%C4%99ta.pdf
https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2018/08/dobble-zwierz%C4%99ta.pdf
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/
https://www.dla-dzieci.com.pl/kolorowanki/kolorowanki_zwierzeta_egzotyczne.html
https://www.dla-dzieci.com.pl/kolorowanki/kolorowanki_zwierzeta_egzotyczne.html

