
 
 

 

 

Witam Was kochane dzieci i zapraszam do wspólnej zabawy. W tym 



tygodniu poznacie zwierzęta egzotyczne i ich najbliższe środowisko. 

 

 

 

Temat: „Zwierzęta egzotyczne” 

Termin realizacji: 18.05-22.05 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wysłuchanie wiersza Z. Bronikowskiej pt. „Gdzie był Krzyś” 

CELE: 
• kształtowanie umiejętności lepienia z plasteliny 

• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem 

• wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych 

 

Gdzie byłeś Krzysiu? 

Daleko.... 

W Afryce, nad rzeką Nilem! 

A dwa kroki przede mną 

kąpały się dwa krokodyle! 

Były takie olbrzymie, 

paszcze miały szerokie 

jak bramy. 

Nie wierzysz? No to proszę, 

Możesz zapytać mamy! 

A potem hipopotam 

po szyję wylazł z błota, 

aż śmiały się goryle. 

Słonie biegały jak konie! 

Były zebry, żyrafy, szakale! 

A ja 

– 

Nie bałem się wcale. 

Siedziałem obok mamy 

i patrzyłem... patrzyłem.... 

Małpy jadły figi i daktyle, 

Nosorożec bawił się w strumieniu, 

a tygrysy leżały pod palmą. 

I lwa widziałem, 

A jakże! 

I chociaż było ciemno, 

nie bałem go się także. 

Ale zabłysło światło 

i ludzie zaczęli uciekać! 

Ja chciałem jeszcze zostać, 

chciałem jeszcze poczekać, 

ale mama..... 

- 



O czym ty mówisz Krzysiu? 

To ci się chyba śniło. 

Skądże? 

Naprawdę to widziałem! 

To wszystko w kinie było. 

 

Rozmowa na temat wiersza i przykładowe pytania: 

• Gdzie był Krzyś? 

• Jakie zwierzęta widział? 

• Lepienie z plasteliny wybranego zwierzątka. 

• Odszukanie na globusie kontynentu Afryka. Poproś rodzica o pokazanie 

Afryki na globusie lub mapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Opowieść ruchowa „Podróż samolotem” 

CELE: 
• kształtowanie umiejętności ukazania treści ruchem 

• rozwijanie wyobraźni przestrzennej operowania pojęciami w praktyce; w 

prawo, w lewo 

• rozwijanie koordynacji ruchowej 

• rozwijanie wyobraźni 

 

Wsiadamy do samolotu – podnosząc najpierw prawą, potem lewą nogę. 

Siadamy na fotelu. Zapinamy pasy – krzyżując ręce na ramionach. Uwaga 

startujemy! Włączamy silnik samolotu – raz prawą, raz lewą ręką, wyciągając 

przed siebie i cofając. Obserwujemy chmury za oknem – przykładając ręce do 

oczu tworząc lornetkę, patrząc naprzemiennie raz w prawo, raz w lewo. 

Wyciągamy ręce na boki i lecimy (machając rękoma). Za chwilę lądujemy – 

zwalniamy i zatrzymujemy się (kucamy). Teraz odpoczywamy przed kolejnym 

lotem samolotem. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Ćwiczenia oddechowe wydłużające oddech 

Zabawa „Przenosimy karteczki” 

CELE: 
• zwiększenie pojemności płuc 

• wydłużenie fazy wydechu 

• wzmacnianie mięśni oddechowych 

 

Proszę o przygotowanie rurki plastikowej i sześciu małych karteczek. Zadaniem 

dziecka jest przeniesienie za pomocą rurki karteczek z jednego miejsca na 

drugie, poprzez dmuchanie w rurkę. 

 

Zajęcie matematyczne „Konstruujemy grę” 

CELE: 
• rozwijanie logicznego myślenia 

• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej 

• doskonalenie umiejętności liczenia 

 

Zadaniem dziecka jest skonstruowanie planszy do gry w następujący 

sposób: 

Na kartonie w prawym dolnym rogu należy zaznaczyć „START”, a w lewym 

górnym rogu „META”. Za pomocą kółek narysuj dowolną drogę od startu do 

mety. Postaraj się, żeby twoja droga była jak najdłuższa. Możesz swoją planszę 

do gry ozdobić np. rysując zwierzęta. Przy napisie „START” narysuj małpkę 

(szablon poniżej).  Pamiętaj, w tym miejscu staną zawodnicy. Grę rozpoczyna 

gracz, który wyrzuci największą liczbę oczek na kostce. Przesuwamy się po 

planszy o tyle oczek, ile wskazuje kostka. Grę wygrywa ta osoba, która 

pierwsza dojdzie do mety. Można na koniec pochwalić dziecko, że dobrze 

liczyło i przestrzegało reguł zabawy. :) 

 

 

Do gry można wykorzystać gotowe szablony naklejając je na planszę: 

 

META 



 

START 

 

 

Zajęcia przyrodnicze „Zwierzęta świata” 

CELE: 
• wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt egzotycznych 

• uwrażliwienie na przyrodę i potrzeby zwierząt 

• nabywanie wiedzy na temat kontynentów i regionów na świecie 

 

Zagadki słuchowe – rozpoznawanie odgłosów zwierząt egzotycznych 

https://www.youtube.com/watch?v=oRVBEKuIKh4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oRVBEKuIKh4


 

Rodzic pokazuje dziecku mapę świata, na której są przedstawione kontury 

kontynentów. Następnie pokazuje zwierzęta na obrazku, dziecko nazywa je i 

umieszcza na mapie w odpowiednich miejscach. 

Afryka – słoń, żyrafa, zebra, wielbłąd jednogarbny (Sahara), lew, hipopotam 

Azja – słoń (Indie), panda (Chiny), wielbłąd dwugarbny (Azja Środkowa), 

tygrys, nosorożec 

Australia – koala, kangur 

Ameryka Południowa – jaguar, mrówkojad 

Ameryka Północna – kojot 

Antarktyda – pingwin 

Arktyka – niedźwiedź polarny 

 

Zadaniem dziecka będzie wycięcie ilustracji przedstawiających zwierzęta i 

ułożenie na mapie świata. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca plastyczna „Moje ulubione zwierzę” 

CELE: 
• rozwijanie umiejętności manualnych 

• rozwijanie inwencji twórczej 

• rozwijanie wyobraźni 

 

Dziecko wybiera sobie dowolne zwierzę egzotyczne, po czym rysuje to zwierzę 

i ozdabia przyklejając wydarte kawałki papieru kolorowego. Do tego zadania 

można też wykorzystać przygotowane poniżej szablony. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Zabawa grafomotoryczna „Fale” 

CELE: 
• usprawnianie motoryki 

• doskonalenie sprawności rąk 

• doskonalenie sprawności manualnych 

 

Zadaniem dziecka jest ułożenie kartki papieru poziomo i narysowanie fal od 

lewej do prawej strony. Starając się nie odrywać kredki. Poniżej znajduje się 

gotowa karta pracy dotycząca tego ćwiczenia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa pantomimiczna „Krótki spacer po dżungli” 



CELE: 
• rozwijanie kordynacji wzrokowo-ruchowej 

• rozwijanie sprawności ruchowej 

• rozwijanie wyobraźni 

 

Dotarliśmy do Afryki. Czas ruszać w drogę! Przedzieramy się przez dżunglę 

(ruchy rękoma na boki). Musimy być bardzo cicho, by nie spłoszyć zwierząt, a 

także by nie usłyszał nas drapieżnik (idziemy na palcach). Kogoś słyszę... O! 

Jaka miła małpka (dziecko naśladuje drapanie się po głowie, plecach, skakanie 

na jednej nodze, potem obunóż). Dosyć tej zabawy – małpka jest bardzo 

głodna. Musimy jej pomóc w zrywaniu bananów z drzewa (dziecko naśladuje 

zrywanie bananów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
Zabawa ruchowa rozwijająca pamięć sekwencyjną „Poranny taniec” 

CELE: 
• rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi 

• kształtowanie umiejętności liczenia 



• operowanie pojęciami – prawy,lewy 

 

Dziecko stoi na podłodze a rodzic wydaje polecenia, które dziecko wykonuje 

np.: zrób cztery kroki w prawą stronę, klaśnij w dłonie, oraz cztery kroki w 

lewą stronę. Możemy modyfikować polecenie dodając do niego inne elementy 

np. trzy kroki w lewo, dwa kroki w prawo, klaśnięcie. Zabawę powtarzamy 

kilka razy. 

 

Zajęcia przyrodniczo-techniczne „Koty małe i duże” 

CELE: 
• zapoznanie z różnymi gatunkami zwierząt z rodziny kotowatych 

• dostrzeganie różnic i podobieństw między gatunkami kotów 

• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

 

Wysłuchanie wiersza „Niesforny kotek” K. Nowickiej (fragment) 

 

Niesforny kotek 

Wszystkie koty są wspaniałe. 

Te ogromne i te małe: 

Tygrys – żółty w czarne pasy, 

Ryś – przemierzający lasy, 

Wdzięczna puma, 

gepard szybki, 

żbik, ocelot, lampart gibki 

oraz lew – król zwierząt płowy 

i karakal – kot stepowy. 

Wszystkie sierść prześliczną mają. 

Całkiem miło wyglądają. 

Chętnie byśmy je głaskali, 

lub za uszkiem podrapali. 

Lecz to groźne drapieżniki 

Każdy z nich jest bardzo dziki, 

więc je tylko oglądamy 

i z daleka podziwiamy. 

A głaskamy te domowe 

Małe kotki pokojowe!!! 

 

Wymień koty, które wystąpiły w wierszu. Przyjrzyj się ilustracjom poniżej. 

Opisz wygląd kotów oraz powiedz jakie cechy wspólne posiadają i czym się 

różnią. 

 



 

 



 

 

 

 



Rodzic może przypomnieć dzieku gdzie te zwierzęta występują na wolności. 

 

Ciekawostki: 

• Gepard żyje w Afryce i jest najszybszym zwierzęciem 

• Lew jest największym drapieżnym kotem 

 

Teraz zapraszam na film „Koty małe i wielkie” :) 

https://www.youtube.com/watch?v=jFO_Q3PEtrs 

 

 

Praca plastyczno-techniczna „Mój kot” 

CELE: 

• rozwijanie wyobraźni 

• kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

• doskonalenie sprawności manualnej 

 

Do wykonania kota potrzebne będą: dwa papierowe talerzyki, kolorowe kartki, 

nożyczki, klej, flamastry, włóczka lub sznurek. Zadaniem dziecka jest 

wykonanie kota z wymienionych wyżej materiałów. Do wykonania kota 

możesz użyć również szarej gazety i na pewno stworzysz kreatywną pracę 

plastyczną. Powodzenia! Poniżej znajdują się przykładowe prace plastyczne. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jFO_Q3PEtrs


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Ćwiczenia grafomotoryczne „Włóczka dla kota” 

CELE: 

• rozwijanie kordynacji wzrokowo-ruchowej 

• rozwijanie spostrzegawczości 

• rozwijanie małej motoryki 

 

Dziecko rysuje na środku kartki kropkę. Następnie od kropki prowadzi linie 

spiralne w różnych kierunkach nie odrywając ołówka od kartki. 

 

 

Pokoloruj rysunek kotka. 

 

 
 

 



Ćwiczenia gimnastyczne 

CELE: 
• kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej 

• usprawnianie kordynacji wzrokowo-ruchowej 

• usprawnianie umiejętności wykonywania ćwiczeń według instrukcji 

 

Przebieg zajęć: 

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Wysoko, nisko” 

Dziecko biega swobodnie w różnych kierunkach. Na hasło: „wysoko” 

zatrzymuje się i podnosi ręce do góry. Na hasło „nisko” porusza się w pozycji na 

czworakach. 

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych 

Dziecko przyjmuje pozycję półprzysiadu, trzymając krążek na podłodze przed 

sobą. Na sygnał podnosi krążek do góry. Prostuje się, unosi ręce wysoko nad 

głową i rusza rękoma z krążkiem raz w prawo, raz w lewo. 

Ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia, mięśnie obręczy barkowej, rąk i nóg: 

Dziecko kładzie się na brzuchu, przekłada krążek z jednej ręki do drugiej. Łokcie 

uniesione są lekko nad podłogą a nogi złączone. 

Zabawa na czworakach „Wędrówki piesków z przeszkodami” 

Dziecko kładzie krążek na podłodze, następnie na sygnał dziecko (piesek) w 

pozycji na czworakach porusza się po pokoju. Gdy piesek napotyka na swojej 

drodze krążek przeskakuje przez niego. 

Ćwiczenie tułowia 

Dziecko siada na podłodze w siadzie rozkrocznym. Krążek trzyma w obu rękach. 

Wykonując skłon w przód stara się dotknąć krążkiem do każdej nogi. 

Ćwiczenie równoważne 

Dziecko maszeruje po okręgu. Na sygnał rodzica zatrzymuje się i odwraca 

przodem do środka koła. Staje na jednej nodze i stara się przez chwilę pozostać 

w tej pozycji. 

Ćwiczenia uspokajające 

Dziecko maszeruje po okręgu. Stając na palcach - robi wdech nosem, a 

opuszczając pięty – wydech ustami. 

 

 

Gimnastyka „Kto jak skacze” i „Duży i mały skok” 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

 

Zajęcia przyrodniczo-matematyczne „Żyrafa jest najwyższa” 

CELE: 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


• wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt mieszkających w zoo 

• uwrażliwienie na potrzeby zwierząt 

• rozwijanie logicznego myślenia 

• kształtowanie umiejętności porównywania wielkości i przeliczania 

 

Rozwiązanie zagadki wprowadzającej: 

Co to za zwierzę? Najwyższe na świecie. Pójdźcie do zoo a się dowiecie. Ma 

żółtą skórę w brązowe łątki, nie zmieści się wcale do zwykłej klatki. (żyrafa) 

 

 

 

 

 

Zabawa matematyczna „Długa szyja żyrafy” 

CELE: 
• kształtowanie umiejętności przeliczania do 10 



• operowanie pojęciami dłuższy, krótszy 

• rozwijanie umiejętności mierzenia wspólną miarą 

• kształtowanie umiejętności wycinania małych elementów 

 

Zadaniem dziecka jest wycięcie około dwudziestu kółek tej samej wielkości i 

naklejenie równo i bardzo dokładnie na szyję żyraf. Kółka można odrysować od 

nakrętki po butelce. 

 

 



 



Zabawa dydaktyczna „Kolorowe paski” 

Zadaniem dziecka jest wycięcie sześciu pasków różnej długości i tej samej 

szerokości oraz ułożenie ich według następujących zasad; 

– ułóż paski od najkrótszego do najdłuższego 

– wskaż palcem najdłuższy a następnie najkrótszy pasek 

– policz paski zaczynając od lewej a następnie od prawej strony 

 

Zabawa „Małe i duże żyrafy” 

CELE: 
• kształtowanie umiejętności porównywania długości 

• rozwijanie logicznego myślenia 

• kształtowanie umiejętności przeliczania 

 

Do tego zadania należy wykorzystać przygotowane poniżej szablony żyraf. 

Zadaniem dziecka jest wycięcie żyraf i naklejenie na kartkę od najmniejszej do 

największej. Na koniec dziecko może pokolorować żyrafy. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wysłuchanie piosenki „Żyrafa fa,fa,fa” 

CELE: 
• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

• rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni ruchowej 

 

 

Postaraj się stworzyć własną improwizację ruchową do piosenki: 
https://www.youtube.com/watch?v=EG2o2ipG_QQ 

 

Praca plastyczna „Portret żyrafy” 

CELE: 
• usprawnianie motoryki małej 

• kształtowanie umiejętności odrysowywania elementów (ręka) 

• rozwijanie wyobraźni 

 

Zadania do wykonania: 

– Połóż rękę na białej kartce i odrysuj część ręki wraz z dłonią, ale bez 

kciuka (to będzie głowa i szyja żyrafy) 

– Dorysuj brakujące elementy tak, aby powstała żyrafa 

 

Pracę można wykonać w różny sposób:kolorując kredkami, wydzierając małe 

elementy lub malując farbami. 

Wszystkie pomysły są mile widziane. :) 

https://www.youtube.com/watch?v=EG2o2ipG_QQ


 



 
 

 

 

 



Zajęcia umuzykalniające „Żeby mi kupili słonia...” 

CELE: 
• rozwijanie aparatu głosowego 

• kształtowanie poczucia rytmu 

• rozwijanie wyobraźni muzycznej 

 

Zapoznanie z piosenką „W dalekich krainach” Urszuli Piotrowskiej 

 

W dalekich krainach 

Jak rodziców mam przekonać, 

żeby mi kupili słonia 

albo lwa, albo lwa. 

Śmieszną małpkę chciałbym dostać 

i żyrafę, co urosła 

aż pod dach, aż pod dach. 

Z takim słoniem,nawet małym, 

można trąbić przez dzień cały: 

Tra ta ta! Tra ta ta! 

Lew zaryczy, ja zaśpiewam, 

 z małpką skakać chcę po drzewach: 

Hopsasa! Hopsasa! 

Mówi mama, mówi tata: 

Jaka dla przyrody strata 

wielka jest, wielka jest, 

kiedy całkiem dzikie zwierzę 

ktoś do domu sobie bierze. 

Przecież wiesz, przecież wiesz! 

Bo w dalekich są krainach 

i nie wiedzą, co to zima, 

śnieg i mróz, śnieg i mróz. 

Lepiej mieć miłego pieska, 

który w przedpokoju mieszka, 

no i już, no i już. 

Przebieg zajęcia: 

– wysłuchanie piosenki 

– krótka rozmowa na temat treści 

– improwizacja ruchowa do piosenki 

 

Podczas słuchania piosenki zadaniem dziecka jest ukazywanie ruchem jego 

treści. Można też wykorzystać dowolne zabawy do piosenki według pomysłu 

dziecka. 



 
 

Pokoloruj słonia zgodnie z oznaczeniami. 

 

 



Zajęcia matematyczne „Zero to nic” 

CELE: 
• poznanie obrazu graficznego cyfry 0 

• kształtowanie pojęcia liczby 0 

• rozwijanie umiejętności liczenia 

• wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń 

 

Przebieg zajęcia: 
Ułóż na dywanie dwie szarfy w kształcie koła(w dwóch kolorach). Możesz 

wykorzystać również kolorowe kartki. Do jednej szarfy włóż osiem klocków, 

drugą pozostaw pustą. Zadajemy pytania: policz ile jest klocków w pierwszej 

szarfie, powiedz ile jest w drugiej szarfie, rozłóż klocki w taki sposób, aby w 

każdej szarfie było ich po równo, zrób tak, aby w pierwszej szarfie było mniej 

klocków niż w drugiej, zrób tak, aby w pierwszej szarfie było o jeden klocek 

więcej niż w drugiej. 

 

 

Propozycje zabaw z cyfrą 0: 

– rysowanie cyfry palcem po śladzie 

– kreślenie palcem cyfry w powietrzu 

– kreślenie cyfry palcem na podłodze 

– wyklejenie szablonu cyfry kawałkami bibuły 

– malowanie konturu cyfry 

– ułóż cyfrę 0 z kawałków włóczki 

 

 



.  

 

 

 

 

Zapraszam do wzięciu w wirtualnej wycieczce do zoo! :) 



https://www.youtube.com/watch?v=rndOC2p0ULU 

 

Rozwiązywanie zagadek słownych „Jakie to zwierzę” 

CELE: 
• rozwijanie mowy dziecka 

• kształtowanie spostrzegawczości wzrokowo-słuchowej 

• kształtowanie logicznego myślenia 

 

Choć przypomina człowieka,                                  Wielkie łapy, 

Na drzewo szybko ucieka,                                       Wielka głowa, 

Banany zjada łapczywie                                          Wokół głowy grzywa płowa.                                     

i wrzeszczy przeraźliwie. (małpa)                           Kłopot musi mieć prawdziwy 

                                                                                 Z uczesaniem takiej grzywy. 

                                                                                                                     (lew) 

 

Jest szary, powolny i wielki                      Wśród zwierząt najdłuższą ma szyję 

I uszy ma w kształcie wachlarzy,              Więc pewno nie często ją myje 

Ma trąbę i ogon z pędzelkiem                   Na sierści ma plamy wzorzyste, 

Je dużo i dużo też waży. (słoń)                 Wprost z drzewa zrywa liście soczyste 

                                                                                                                   (żyrafa) 

 

W paski czarno-białe suknię nałożyła, 

i wszystkim znajomym dumnie ogłosiła: 

Już się kryć nie muszę w sawannie przed nikim, 

bo i tak mnie mylą ze zwykłym konikiem. (zebra) 

 

 

Kot ogromny, pręgowany 

bywa w cyrku - „tresowany”. (tygrys) 

 

Po odgadnięciu zagadki dziecko dzieli wyrazy na sylaby. Może też 

wystukać je za pomocą klocków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokoloruj zebrę zgodnie z podanym wzorem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rndOC2p0ULU


 

 
 



 
 

 

 

 

 



Wysłuchanie piosenki „Idziemy do zoo” 

CELE: 

• nauka piosenki 

• kształtowanie poczucia rytmu 

• rozwijanie wyobraźni muzycznej 

Link do piosenki: 

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

 

Idziemy do zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop 

W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop 

Za ogony siebie łapią 

I na linach się się bujają 

W pierwszej klatce małpy skaczą hop, hop, hop 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj 

Ciągle skrzeczą, piszczą, wrzeszczą 

Daj mi loda, ciastko, żelka 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj... 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 

Bo tak już jest to zrobione 

Trąbą piją wodę słonie 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 

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


Nie wiadomo wciąż dlaczego 

Humor dopisuje hienom 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo... 
 

Rozmowa na temat tekstu piosenki: 

– Gdzie poszli bohaterowie piosenki? 

– Kogo można spotkać w zoo? 

– Jak zachowują się małpy w klatce? 

– Jak zachowują się papugi? 

– Co robią słonie? 

– Jak zachowują się hieny? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Opowieść ruchowa „Podróż w morskie głębiny” 

CELE: 
• rozwijanie kreatywnego myślenia 

• rozwijanie zainteresowań światem zwierząt morskich 

• kształtowanie twórczej ekspresji ruchowej 

 

Zadaniem dziecka jest ukazywanie ruchem opowieści czytanej przez 

rodzica. 

 

Zakładamy strój płetwonurka i wskakujemy do wody, zanurzamy się bardzo 

głęboko pod wodę. Pływamy, rozglądamy się: „Och! Jak tu pięknie...Tyle 

kolorowych ryb o oszałamiających barwach...” Widzimy jak pływają sobie 

błazenki, płyniemy dalej, oglądamy... Jest konik morski a opodal murena... 

Ojej, z daleka zbliża się jakaś wielka ryba, to chyba rekin! Przerażeni chowamy 

się, czekamy chwilę. Uff... Okazuje się, że to tylko delfin. Oddychamy z ulgą. 

Pływamy z nim przez chwilę... Można się pobawić z delfinem. Płyniemy dalej, 

przedzieramy się przez wodorosty, znajdujemy muszlę, bierzemy ją do rąk, 

otwieramy... A w środku znajdujemy piękną perłę, oglądamy ją. Płyniemy dalej, 

mijamy mantę, orkę a bardzo daleko od nas pływa kaszalot. Och jak dobrze, 

żeby nas nie zauważył. Nagle na dnie spostrzegamy jakiś dziwny przedmiot. 

Ostrożnie podpływamy bliżej, opływamy go wkoło, zauważamy, że jest to 

skrzynia. Chwytamy ją, wynurzamy się powoli, wyciągamy ją na brzeg. Ze 

zmęczenia kładziemy się na piasek i zasłuchani w szum oceanu zamykamy 

oczy... 

 

Jak myślisz co może być w tej skrzyni? Jaki skarb tam się ukrywa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A oto nasi podwodni mieszkańcy: 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Zwierzęta morskie” - film 

https://www.youtube.com/watch?v=PiayEX0bqjo 

 

Rozmowa z dzieckiem na temat obejrzanego filmu. 

 

 

Praca plastyczna „Mokre na mokrym” 

CELE: 
• doskonalenie umiejętności skupienia uwagi 

• doskonalenie sprawności manualnej 

• rozwijanie wyobraźni 

 

 

Sposób wykonania: 

– Zmocz kartkę A4 za pomocą mokrej gąbki (możesz poprosić o pomoc 

rodzica) 

– pomaluj kartkę farbami plakatowymi na niebieski (to będzie ocean) 

– wytnij szablony ryb ( materiały poniżej) 

– pokoloruj ryby według własnego uznania 

– wykorzystując podane elementy stwórz pracę plastyczną „Morski świat”, 

możesz wykorzystać też swoje pomysły 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PiayEX0bqjo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pokoloruj kolorowankę. 

 

 

 

 



Zabawa słuchowa „Zwierzęta morskie” 

CELE: 
• kształtowanie umiejętności syntezy sylabowej 

• rozwijanie percepcji słuchowej 

 

Przebieg zabawy: 

Rodzic mówi głośno nazwy zwierząt morskich. Zadaniem dziecka jest złożenie 

wyrazów w całość np. fo-ka (foka), del-fin (delfin), re-kin (rekin) itp. 

 

Zajęcia techniczne „Teatrzyk zwierzątek” 

CELE: 
• kształtowanie umiejętności kolorowania elementów 

• usprawnianie umiejętności wycinania nożyczkami 

• rozwijanie wyobraźni i pomysłowości 

 

Filmik instruktażowy „Jak zrobić zwierzęta egzotyczne z rolek papierowych” 

https://www.youtube.com/watch?v=tUlb44y-wNw 

 

Po wykonaniu marionetek możesz zaprosić do zabawy w zoo mamę lub tatę. 

Można też zrobić wystawę zwierząt. Zobacz jaka jest piękna! :) 

 

Zabawa matematyczna „Nad, obok, pod, za” 

CELE: 

• rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami w przestrzeni 

• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

• kształtowanie umiejętności rysowania ze słuchu 

 

Zadaniem dziecka jest wykonanie rysunku według następującej instrukcji: 

– Na środku łąki rośnie tulipan. 

– Nad tulipanem fruwa kolorowy motyl. 

– Pod kwiatkiem pełza ślimak. 

– Obok kwiatka rośnie drzewo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej znajdują się dodatkowe karty pracy do wykonania. :) 

https://www.youtube.com/watch?v=tUlb44y-wNw


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie procesów 

poznawczych 

grupa IIIB 

 
CELE: 

• rozwijanie spostrzegawczości 

• utrwalenie kolorów 

• rozwijanie pamięci 

• rozwijanie umiejętności skupienia uwagi 

 

Zabawa dydaktyczna „Układamy kredki” 

Układamy kredki w różnych kolorach (dziecko musi mieć taki sam komplet 

kredek), dziecko przygląda się i stara się zapamiętać kolory. Następnie 

zakrywamy kredki np. kartką i prosimy by dziecko ze swojego kompletu 

wybrało kredki i ułożyło w tych samych kolorach i w tej samej kolejności jakie 

zapamiętało. 

 

Zabawa „Układamy prostokąty” 

CELE: 
• rozwijanie logicznego myślenia 

• kształtowanie umiejętności układania sekwencji 

• utrwalenie pojęcia „długi” i „krótki” 

Do zabawy potrzebne będzie pięć prostokątów długich i pięć krótkich. Zabawa 

polega na zapamiętaniu i ułożeniu prostokątów w odpowiedniej kolejności np. 

rodzic mówi: mały, mały, mały, duży... Zadaniem dziecka jest powtózenie 

sekwencji a potem ułożenie prostokątów zgodnie z poleceniem rodzica. W 

zależności od możliwości dziecka można zwiększyć stopień trudności 

polecenia. 

 

 

Układanie z podanych wyrazów zdań 

CELE: 

• rozwijanie mowy i myślenia 

• utrwalenie znajomości liter 

• kształtowanie umiejętności budowania zdań z rozsypanki wyrazowej 

• przygotowanie do nauki czytania 

 

Zadaniem dziecka jest wycięcie wyrazów i ułożenie zdań z rozsypanki 

wyrazowej, która znajduje się poniżej. 

 



 

 

ul. 

 

To 

 

 

Lata 

 

koło osa nosa. 

 

 

dom 

 

Ali. To 

 

 

lody. 

 

lubi Janek 

 

 

 

                                                     Gratulacje! 

 
Zabawy kształtujące koncentrację i pamięć: 

https://www.youtube.com/watch?v=lqRgKzC7hGo&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lqRgKzC7hGo&feature=youtu.be


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie usprawniania 

funkcji sensoryczno-motorycznych 

grupa IIIB 
 

CELE: 

• usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

• wzmacnianie poczucia własnej wartości 

• usprawnianie motoryki małej i dużej 

 

Propozycje ćwiczeń (motoryka duża): 

• wstawanie, siadanie, przykucanie, 

• sięganie po przedmioty wskazane przez drugą osobę, 

• podrzucanie piłki lub większej zabawki, 

• chodzenie głośno – tupanie na boso, 

• chodzenie cicho – chodzenie na palcach, 

• przeskakiwanie przeszkód „Uwaga kałuża” 

 

Ćwiczenia małej motoryki (usprawnianie dłoni, palców i nadgarstka) 

• przewlekanie sznurków, tasiemek przez różne otwory – dziurki, otwory w 

kluczach 

• zbieranie drobnych elementów (monet, guzików, rodzynek) dwoma 

palcami (kciukiem i palcem wskazującym) 

• ugniatanie papierowych kul i rzucanie nimi do celu 

• ściskanie miękkiej gąbki 

• zabawy z nalewaniem i wylewaniem wody oraz jej przelewaniem 

• malowanie jednym palcem i całą dłonią na dużej powierzchni papieru 

• zapinanie, odpinanie guzików 

• nawlekanie wełny na kłębek 

• składanie skarpetek 

• wpinanie i wypinanie klamerek na sznurek 

• rwanie karteczek na drobne części 

 

 

 

 


