
Materiały edukacyjne od 08.06 do 12.06

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

1. W tym tygodniu porozmawiamy o zwierzętach, jakie mieszkają w ZOO i nie tylko. Na 
początek zachęcamy Was do przeczytania opowiadania: „Wycieczka do ZOO.” (źródło: 
Sówkowe Zacisze) zał nr 1 znajdujący się poniżej.

2. Porozmawiajmy z dziećmi o tym, jakie zwierzęta występowały w opowiadaniu.

3. „Jakie to zwierzę?” Rozwiązywanie zagadek słownych. Po odgadnięciu zagadki dzieci 
dzielą słowa na sylaby. Próbują odnaleźć zwierzęta na ilustracjach: 

https://pl.pinterest.com/karolinaczerwin/zwierz%C4%99ta-egzotyczne/

ZAGADKI:
 

• „Choć przypomina człowieka na drzewo chętnie ucieka.
Banany zjada łapczywie i wrzeszczy przeraźliwie” - (małpa)

• „Wielkie łapy, wielka głowa. Wokół głowy grzywa płowa
Kłopot musi mieć prawdziwy z uczesanej takiej grzywy.” (lew)

• „Jest szary, powolny, wielki i uszy ma w kształcie wachlarzy
ma trąbę i ogon z pędzelkiem. Je dużo i dużo też waży.” (słoń)

• „Wśród zwierząt najdłuższą ma szyję. Więc pewno nie często ją myje.
Na sierści ma plamy wzorzyste, wprost z drzewa zrywa liście soczyste.”(żyrafa)

• „W paski czarno-białe suknię założyła i wszystkim znajomym dumnie ogłosiła:
Już się kryć nie muszę w sawannie przed nikim, bo i tak mnie mylą ze zwykłym konikiem”
(żyrafa)

• „To zwierzę żyje nad Nilem, a w paszczy zębów ma tyle
że nawet, gdy leży grzecznie, liczyć je jest niebezpiecznie.” (krokodyl)

• „Jest brunatny, albo biały, nos ma czarny, futra w bród,
zaś ze wszystkich smakołyków on najbardziej lubi miód.” (niedźwiedź)

• „Kot ogromny, pręgowany, bywa w cyrku tresowany.” (tygrys)

4. Drogie dzieci i Wy rodzice zapraszamy Was teraz na wirtualną wycieczkę do ZOO:

https://www.youtube.com/watch?v=ZoBijZvy1Oo

Jakie zwierzęta widzieliście na filmie?

5. Teraz poćwiczymy buzię i język. Zaśpiewajcie piosenkę i naśladujcie zwierzęta. Wyobraźcie
sobie, że idziecie z rodzicami na wycieczkę do ZOO.

https://pl.pinterest.com/karolinaczerwin/zwierz%C4%99ta-egzotyczne/
https://www.youtube.com/watch?v=ZoBijZvy1Oo


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

6. Poznajcie, jakie zwierzęta mieszkają na sawannie. Proponujemy obejrzenie filmu 
znajdującego się pod poniższym linkiem.

https://www.youtube.com/watch?v=MQpxsyYHV7Q&feature=youtu.be

7. Porozmawiajmy z dzieckiem na temat tego, jakie zwierzęta widziały w filmie, jak się one 
nazywały.

8. A teraz posłuchajcie piosenki: „Silny jak lew” ( Śpiewające brzdące )

https://www.youtube.com/watch?v=JKXNHHhi4UA&feature=youtu.be

9. Zabawa ruchowa: „Jesteście zwierzątkami.”

Rodzic uderza w „zaczarowany bęben” - możemy wykorzystać do tego miskę kuchenną 
oraz drewnianą łyżkę i podaje polecenia: „Jesteś sennym misiem”, „groźnym lwem”, 
„ciężkim słoniem”, „skocznym kangurem”, „wesołą małpką”. Podczas zabawy zachęcamy 
dzieci do wykonywania ćwiczeń narządów mowy i tak lew: ziewa, miś wyjada językiem 
miód, małpki robią minki, posyłają całuski. 

10. Zabawa: „Dźwięki.” zadaniem dzieci jest odgadnięcie odgłosów dzikich zwierząt (słonia, 
lwa strusia, zebry, żyrafy) itd.

https://www.youtube.com/watch?v=qkA2NHliZtg

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

11. Interpretacja ruchowa wiersza: „Kogo można zobaczyć w ZOO.”

W zoo jest wesoło, (3 razy klaszczą))
ludzie chodzą wkoło, (obrót wokół własnej osi)
byk ma duże rogi, (podnoszą ręce do góry i wysuwają 2 palce)
bocian nie ma nogi, ( stoją na jednej nodze)
foka pływa w stawie,(dłonie na ramionach i wykonują wiatraki)
nie widać jej prawie,
słonie wodę piją, (wyciągają do przodu wyprostowana rękę, drugą na plecach i machają 
trąbą)
niedźwiedzie się biją, (naśladują boksowanie)
sowa w domku siedzi, (krzyżują ręce na piersiach i wykonują przysiad)
boi się niedźwiedzi... (poruszają się w prawo i w lewo). 

12. Afrykański masażyk: Rodzic czyta wierszyk i rysuje po plecach dziecka.

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)

https://www.youtube.com/watch?v=Rerv4Ppfq7U
https://www.youtube.com/watch?v=qkA2NHliZtg
https://www.youtube.com/watch?v=JKXNHHhi4UA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MQpxsyYHV7Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM


Wtem burza piaskowa niebo przesłoniła (rysowanie chmur)
Cała nasza grupa w namiocie się skryła. (rysowanie trójkąta)

13. Pomysły na kanapki, przekąski, słodycze zwierząt egzotycznych: 
https://www.hellowonderful.co/post/10-irresistible-animal-foods-too-cute-to-eat/

14. Pomysły na prace plastyczne (propozycje do wyboru):

• Lew z kolorową grzywą z papieru: 
https://kreatywnadzungla.pl/2019/05/praca-plastyczna-lew-z-kolorowa-grzywa.html

• Żyrafa z odbitej rączki: 
https://www.crafty-crafted.com/animal-crafts/handprint-giraffe/

• Żyrafa z papieru:
http://krokotak.com/2015/11/paper-giraffes-so-easy-to-make/

• Słoń z papieru z ruchomymi oczkami
http://learncreatelove.com/elephant-craft-with-printable/

• Różne zwierzęta egzotyczne  z papierowych talerzyków:
https://kreatywnadzungla.pl/2016/09/kreatywna-dzungla-z-papierowych-talerzykow-
dnw.html

15. Różne karty pracy ( propozycje do wyboru): 

• Połącz połówki zwierząt:
http://www.supercoloring.com/puzzle-games/matching-halves-game-with-cartoon-animals

• Znajdź obrazek bez pary - „Wycieczka do Zoo”
http://www.supercoloring.com/puzzle-games/find-one-picture-without-a-copy-puzzle-for-
boys

• Znajdź obrazek bez pary: „Małpy”
http://www.supercoloring.com/puzzle-games/find-one-picture-of-monkey-without-a-copy

• Ile słoni widzisz na obrazku? Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej
http://www.supercoloring.com/puzzle-games/how-many-elephants-do-you-see-in-this-
picture

• Liczenie zwierząt egzotycznych:
http://www.supercoloring.com/puzzle-games/counting-of-safari-animals-puzzle-worksheet

16. Kolorowanki: „Zwierzęta egzotyczne”

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tags/zwierzeta-z-afryki

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tags/zwierzeta-z-zoo

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tags/zwierzeta-z-zoo
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tags/zwierzeta-z-afryki
http://www.supercoloring.com/puzzle-games/counting-of-safari-animals-puzzle-worksheet
http://www.supercoloring.com/puzzle-games/how-many-elephants-do-you-see-in-this-picture
http://www.supercoloring.com/puzzle-games/how-many-elephants-do-you-see-in-this-picture
http://www.supercoloring.com/puzzle-games/find-one-picture-of-monkey-without-a-copy
http://www.supercoloring.com/puzzle-games/find-one-picture-without-a-copy-puzzle-for-boys
http://www.supercoloring.com/puzzle-games/find-one-picture-without-a-copy-puzzle-for-boys
http://www.supercoloring.com/puzzle-games/matching-halves-game-with-cartoon-animals
https://kreatywnadzungla.pl/2016/09/kreatywna-dzungla-z-papierowych-talerzykow-dnw.html
https://kreatywnadzungla.pl/2016/09/kreatywna-dzungla-z-papierowych-talerzykow-dnw.html
http://learncreatelove.com/elephant-craft-with-printable/
http://krokotak.com/2015/11/paper-giraffes-so-easy-to-make/
https://www.crafty-crafted.com/animal-crafts/handprint-giraffe/
https://kreatywnadzungla.pl/2019/05/praca-plastyczna-lew-z-kolorowa-grzywa.html
https://www.hellowonderful.co/post/10-irresistible-animal-foods-too-cute-to-eat/


Załącznik nr 1 Opowiadanie „Wyprawa do ZOO” (źródło: Sówkowe Zacisze)

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 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. 

Życzymy wesołej zabawy:)


