
Propozycje zajęć dla sześciolatków 
Temat tygodnia: W ZOO 

11.05.20r. -15.05.20r. 
 

I. Wspomaganie rozwoju mowy- z wizytą u słonia 
 
Cele: 

● wzbogacanie słownictwa 
● rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem 
● doskonalenie umiejętności wypowiadania się 

pełnymi zdaniami 
● doskonalenie analizy i syntezy głoskowej 
● utrwalenie zasad dobrego wychowania 

 
Zadania do wykonania: 

1. Wysłuchanie wiersza Tadeusza Śliwiaka “Imieniny 
słonia” 

Imieniny słonia 
Na swe imieniny 

słoń przyjaciół sprosił 
Przyszedł hipopotam 

i struś przybiegł co sił. 
 

Przybył wielbłąd z żoną 
i  dzieci swych piątką, 

i pani żyrafa, 
i jej żyrafiątka. 

 
Potem jeszcze doszedł 



lew, niedźwiedź i zebra. 
I tak biesiadników 

cały tłum się zebrał. 
 

Słoń był przecież znany 
ze swej gościnności, 

więc i nosorożca 
nie brakło wśród gości. 

Zasiedli za stołem, 
na zgrabnych stołeczkach, 

zaśpiewali “Sto lat” 
oraz “Szła dzieweczka”... 

 
Z apetytem zjedli 

wszystkie smakołyki 
a potem w ruch poszły 

plotkarskie języki. 
 

Zobaczyła zebrę żyrafa 
i szeptała: -A to gafa! 

Przecież mogła się ta zebra 
w jakąś inną suknię przebrać. 

Któż to dziś się tak ubiera? 
Paski już niemodne teraz. 

 
Zebra szepce sąsiadowi: 

-Ta żyrafa ma źle w głowie. 
Mając taką długą szyję, 

jakież sobie suknie szyje?! 
Obgadały bez litości 

wszystkich tu zebranych gości. 
 



Że hipopotam brzuchaty, 
a wielbłąd, że garbaty, 

że lew za długą ma grzywę, 
że niedźwiedź taki leniwy, 

że w strusie piórka stroi się struś 
i że nosorożec ma najbrzydszą z buź. 

 
A kiedy przyjęcia koniec się zbliżał, 

nagle zapadła cisza. 
...Bo oto teraz, gdy już pusty stół, 
utrudzony drogą ukazał się żółw. 

 
2. Rozmowa inspirowana wierszem 

➢Jakie zwierzęta słoń zaprosił na imieniny? 
➢Co się stało, gdy zwierzęta zjadły już wszystkie 

smakołyki? 
➢Jak zachowała się zebra? 
➢Co sądzisz o takim zachowaniu? 
➢Kto spóźnił się na imieniny? 

3. Podział nazw zwierząt na sylaby i głoski. Rodzic 
pokazuje ilustracje zwierząt. Dziecko podaje nazwę 
zwierzęcia. Następnie dzieli wyraz na głoski i 
sylaby. 



 

 





 
4. Próby samodzielnego pisania nazw zwierząt. 

Rodzic daje dziecku kartki, na których napisane są 
wyrazy zebra, lew. Zadaniem dziecka jest napisanie 
wyrazu po śladzie i samodzielnie. 



5. Zabawa parateatralna “Z wizytą u słonia”. Rodzic 
czyta wiersz, a dziecko ilustruje ruchem 
zachowanie zwierząt. 

 
II. Zajęcia przyrodnicze- zwierzęta egzotyczne 
 
Cele: 

● rozwijanie zainteresowań przyrodniczych 
● poznanie znaczenia określenia “zwierzęta 

egzotyczne” 
● rozpoznawanie i nazywanie zwierząt egzotycznych 

 
1. Wyjaśnienie znaczenia określenia “zwierzęta 

egzotyczne”.  

 

 
 
 



 
Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia różnych egzotycznych 
zwierząt. Prosi dziecko o zastanowienie się, co je 
wszystkie łączy. Zwierzęta które nie występują na 
wolności w naszym kraju, ale żyją na terenach o innym 
klimacie nazywamy zwierzętami egzotycznymi. 
 

2. Zabawa “Jakie to zwierzęta- egzotyczne czy 
hodowlane?”. Dziecko dostaje zdjęcia zwierząt 
egzotycznych i hodowlanych. Zadaniem dziecka 
jest posegregowanie ich na zwierzęta egzotyczne i 
hodowlane. 
 

 



 

 

 

  



 
 

3. Zabawa ruchowa “Słonie małe i duże”. Dziecko 
reaguje na zmianę rytmu wystukiwanego przez 
rodzica. Gdy rytm jest wolny, dziecko stawia duże 
kroki, ciężko stąpa po podłodze. Gdy rytm jest 
szybki stawia drobne, lekkie kroki. 

4. Wykonanie gazetki “Zwierzęta egzotyczne i 
hodowlane”. Rodzic przygotowuje dwie kartki: na 
jednej jest napis ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE, a na 
drugiej ZWIERZĘTA HODOWLANE. Dziecko wycina 
ilustracje zwierząt z zadania 2 i przykleja je pod 
odpowiednimi podpisami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Wspomaganie rozwoju mowy- Mieszkania zwierząt 
 
Cele: 

● wzbogacanie słownictwa 
● doskonalenie orientacji na kartce papieru 
● doskonalenie umiejętności wypowiadania się 

pełnymi zdaniami 
● doskonalenie analizy i syntezy głoskowej i 

sylabowej oraz umiejętności czytania 
 
Zadania do wykonania: 

1. Wypowiedź dziecka na temat ilustracji 
ukierunkowana pytaniami rodzica (karta pracy) 





➢Jak nazywa się zwierzę, które biegnie po wybiegu w 
prawym górnym rogu ilustracji? 

➢Jak nazywają się zwierzęta, które znajdują się na 
środku ilustracji? 

➢Jak nazywają się zwierzęta, które bawią się w 
klatce w prawym dolnym rogu? 
 

2. Wpisywanie brakujących nazw zwierząt na 
ilustracji- TYGRYS, FOKA, PAPUGA, LEW, 
MAŁPY, ZEBRA (karta pracy) 

3. Czytanie nazw zwierząt przedstawionych na 
ilustracji z zadania 1. 

4. Opisywanie wyglądu zwierząt przedstawionych na 
ilustracji. Rodzic wymawia głoskami nazwę 
zwierzęcia (p-a-p-u-g-a). Dziecko podaje jego 
nazwę i opisuje wygląd. 

5. Zabawa ruchowa “Zwierzęta na wybiegu”. Dziecko 
biega swobodnie po pokoju w rytm wyklaskiwany 
przez rodzica. Na hasło: Małpy na wybiegu! dziecko 
naśladuje ruchem małpę. Za każdym razem rodzic 
wymienia w haśle nazwę innych zwierząt. 

6. Układanie z wyciętych liter alfabetu nazw zwierząt 
egzotycznych.(małpa, tygrys, papuga, foka, lew, 
wąż, zebra, słoń) 
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7. Odczytywanie ułożonych nazw zwierząt. 
 
IV. Zajęcia matematyczne- Liczymy zwierzęta 
 
Cele: 

● rozwijanie myślenia matematycznego 
● doskonalenie dodawania i odejmowania w  

zakresie 10 
● rozwijanie umiejętności konstruowania pytań 

matematycznych na podstawie ilustracji 
● kształtowanie umiejętności szeregowania liczb od 

najmniejszej do największej 



Zadania do wykonania: 
1.Liczenie zwierząt na ilustracji. Pisanie właściwych 
liczb na kartkach (karta pracy) 

 



 2. Układanie odpowiedzi na pytania rodzica na 
podstawie ilustracji.  
➢Ile jest razem słoni i żyraf?  
➢Których zwierząt jest najwięcej?  
➢Ile papug siedzi na drzewach? 

 3. Układanie przez dziecko matematycznych pytań do 
ilustracji. Dziecko układa pytania, a rodzic odpowiada na 
nie. 
 4. Zabawa “Kostka do gry”. Potrzebne będą dwie kostki 
do gry. Rodzic rzuca obydwoma kostkami na raz. W 
zależności od tego, ile wypadnie oczek, rodzic mówi, 
jaką czynność ma wykonać dziecko, np.: dodawanie, 
odejmowanie, wskazywanie liczby większej (mniejszej). 
Dziecko podaje odpowiedzi ustnie lub pokazując 
kartonik z odpowiednią liczbą. 
 5. Łączenie liczb od najmniejszej do największej. 
Kolorowanie rysunku. (karta pracy, ćwiczenie 1) 
 6. Wykonywanie działań i kolorowanie okienek według 
kodu (karta pracy, ćwiczenie 2) 





V. Wspomaganie rozwoju mowy- Spacerujemy po 
zoo 
 
Cele: 

● rozwijanie umiejętności wypowiadania się na 
podany temat 

● doskonalenie umiejętności czytania i pisania 
● rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na 

sylaby 
● wyszukiwanie w tekście wyrazów według podanego 

warunku 
 
Zadania do wykonania: 

1. Zabawa ruchowo-naśladowcza “Spacer po zoo”. 
Dziecko udaje, że spaceruje po ogrodzie 
zoologicznym, porusza się zgodnie z poleceniami 
rodzica: Wchodzimy do zoo. Idziemy 5 kroków do 
przodu, a następnie skręcamy w prawo. Idziemy 3 
kroki do przodu. Patrzymy w lewą stronę i 
podziwiamy żyrafy. Popatrz na ich długie szyje. 
Teraz skręcamy w lewą stronę, idziemy 8 kroków i 
zatrzymujemy się. Przed Tobą wybieg niedźwiedzi. 
Pokaż palcem, gdzie są niedźwiedzie. Ojej, zaczął 
padać deszcz! Biegniemy szybko do akwarium! 

 
 
 
 



2. Ćwiczenie w czytaniu. 

3. Wyszukiwanie i wskazywanie w tekście wyrazów 
według instrukcji podanej przez rodzica. Dziecko 
wskazuje (podkreśla) ołówkiem w tekście wyrazy.  
➢Jest to nazwa zwierzęcia, które lubi wodę. 
➢W nim pływa rybka welonka. 
➢Zwierzę, które robi wesołe miny. 
➢Zwierzę, które ma paski. 

4. Próby pisania nazw zwierząt. Rodzic daje dziecku 
kartkę z liniaturą. Zadaniem dziecka jest napisać 
samodzielnie nazwy 2 zwierząt z przeczytanego 
wcześniej tekstu. 



5. Dzielenie wyrazów na sylaby. Rodzic mówi wyraz, a 
dziecko dzieli go na sylaby np. a-kwa-rium, mał-pa, 
ty-grys, ze-bra itd. 

 
VI. Zajęcia plastyczne- Nasze zwierzątka 
 
Cele: 

● rozwijanie sprawności manualnych 
● rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem 

tekstu literackiego 
● wdrażanie do porządkowania miejsca pracy 

 
Zadania do wykonania: 

1. Wysłuchanie opowiadania Małgorzaty 
Strzałkowskiej “Mama, tata, ja i zoo” 

 
Mama, tata, ja i zoo  

 Mama, tata i ja mamy wielki dom z ogromnym ogrodem. 
Jest tu całkiem sporo miejsca- dla nas i małego zoo. 
Obok klombu z tulipanami bryka zebra i żyrafa, a dalej 
zwinne tygrysy. W stawie pływa srogi krokodyl i całkiem 
spory hipopotam, a nad stawem ogromny słoń. Po moim 
pokoju też biega spore stadko. Dywan to ulubione 
miejsce płowego lwa. Po fotelu pełza wielka anakonda, 
na kanapie fika wesoła małpka, a z okna zerka stado 
papug. Na pewno wielu z was ma apetyt na takie 
domowe zoo! No to powiem wam, jaka jest prawda… 



Zebra, żyrafa i tygrysy to figurki z gliny. Tak jak krokodyl 
i hipopotam. Natomiast ogromny słoń jest zrobiony z 
grubego papieru. Ta dekoracja ogrodu to duma mojego 
taty! A ozdoby w moim pokoju to pomysł mamy. Płowy 
lew to dywan. Stado papug ozdabia zasłony. Anakonda 
to maskotka z aksamitu, a małpka to moja stara, 
ulubiona zabawka. I takim sposobem mamy w domu 
istne zoo! 

2. Dziecko odpowiada na pytania: 
➢Wymień zwierzęta, które dziecko miało w 

swoim domu? 
➢Jak one wyglądały, z czego były zrobione? 
➢Z czego można zrobić zwierzątko? 

3. Lepienie zwierząt egzotycznych z plasteliny. 
Zorganizowanie domowego zoo. Po skończonej 
zabawie, dziecko sprząta swoje miejsce pracy 

 
Dodatkowe propozycje zajęć: 
 

1. Zabawa “Słoń”. Dziecko wyciąga lewą rękę w 
przód, grzbietem dłoni do góry. Głowę kładzie na 
ramieniu wyciągniętej ręki, nogi lekko ugina i robi 
mały rozkrok. Rysuje w powietrzu obszerne, leniwe 
ósemki- ucho jest przyklejone do ramienia. Całe 
ciało prostuje. Potem wykonuje to samo ćwiczenie 
drugą ręką. 

 



2. Rozwijanie spostrzegawczości i wyobraźni 
przestrzennej- dziecko wyszukuje w domu 
elementów przypominających kształtem zwierzęta. 

3. Zabawa dydaktyczna “Prawda czy fałsz”. Rodzic 
daje dziecku jeden zielony i jeden czerwony 
kartonik. Następnie mówi zdania. Jeśli są one 
prawdziwe, dziecko podnosi zielony kartonik, jeśli 
są fałszywe- czerwony. Przykłady zdań: Kura jest 
ptakiem. Słoń jest zwierzęciem hodowlanym. 
Tygrys ma cztery łapy. Małpa jest zwierzęciem 
egzotycznym. 

4. Zabawa pantomimiczna. Potrzebne będą: worek i 
karteczki z nazwami zwierząt. Dziecko losuje z 
woreczka kartkę z nazwą zwierzęcia. Odczytuje ją 
po cichu, a następnie stara się pokazać rodzicowi 
za pomocą gestów, co to za zwierzę. Rodzic 
odgaduje, co pokazuje dziecko. Rodzic może 
zamieniać się rolami z dzieckiem. 

5. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach 
egzotycznych. 

 
Długa szyja, ogon, nogi, 
długi język, małe rogi. 

Kto by chciał jej spojrzeć w oczy, 
musi na drabinę wskoczyć. (żyrafa) 

 
 
 



Ma dwa kły i cztery nogi, 
bardzo duże uszy 

oraz trąbę, która czasem 
za prysznic mu służy. (słoń) 

--------------------------------------------------------------------------- 
Ma wielką paszczę z ostrymi zębami. 

Dobrze pływa w wodzie, żywi się rybami. 
Jest zielony lub brązowy i ma cztery nogi. 

Gdy jest głodny, wtedy lepiej zejść mu szybko z drogi. 
(krokodyl) 

--------------------------------------------------------------------------- 
To duży, piękny kot; na pewno nie domowy. 

Ma kły oraz pazury, najczęściej jest brązowy. 
Z dużej, bujnej grzywy samic jest nam znany. 

Dlatego królem zwierząt bywa czasem zwany. (lew) 
 

6. Wydłużanie fazy wydechu. Dziecko maszeruje po 
obwodzie koła. Rodzic rytmicznie liczy: Jeden, dwa, 
jeden, dwa… Dziecko na jeden podnosi ręce do 
góry i wykonuje wdech. Na dwa opuszcza ręce i 
robi wydech. 

7. Zabawa doskonaląca spostrzegawczość “Ukryte 
wyrazy”. Rodzic przygotowuje kartki z wyrazami. 
Zadaniem dziecka jest odszukanie ukrytych w 
wyrazach nazw zwierząt. Przykłady wyrazów: 
lewkonia, zebranie, fokarium, listek, kozaki, 
kotwica, wiatrak. 



8. Kolorowanie na czerwono samogłosek w wyrazach- 
nazwach zwierząt z poprzedniego ćwiczenia. 

9. Ćwiczenia logopedyczne: 
➢Gimnastyka buzi i języka- oblizywanie warg, 

kląskanie, masowanie językiem: podniebienia, 
wewnętrznej strony policzków, liczenie 
językiem zębów 

➢Powtarzanie za rodzicem sylab otwartych i 
zamkniętych, np.: ta, to, te, tu, ty, at, ot, et, ut, 
yt 

10. Zabawa dydaktyczna “Podaj określenie”. Rodzic 
mówi nazwę zwierzęcia, a dziecko podaje dwa 
pasującego do niego określenia np. lew- silny, 
odważny 

 
Zajęcia z języka angielskiego: 
Nauka i utrwalanie podanych wyrazów i zwrotów: 
❖animal-zwierzę 
❖step on- stań na 
❖monkey-małpa 
❖elephant-słoń 
❖tiger-tygrys 
❖hippo-hipopotam 
❖giraffe-żyrafa 
❖lion-lew 
❖jaguar-jaguar 
❖zebra-zebra 
❖camel-wielbłąd 



 
Zadania do wykonania: 

1. Dziecko koloruje obrazek w kolejności ustalonej 
przez rodzica. Rodzic wypowiada po angielsku 
nazwę zwierzęcia, które ma być kolorowane. 

2. Rodzic wycina oddzielne rysunki zwierząt z ilustracji 
podanej poniżej i rozstawia je na podłodze. Później 
wydaje dziecku komendy: Step on...lion. (stań na 
lwie) Dziecko wykonuje komendy stając na 
rozpoznanym zwierzęciu. 

 
 



 
 



POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA  
 
I. W zakresie usprawniania funkcji poznawczych 

 
Cele: 

● usprawnianie funkcji wzrokowych 
● doskonalenie umiejętności liczenia 
● kształtowanie umiejętności wyszukiwania 

podobieństw na obrazkach 
● usprawnianie umiejętności rysowania według 

podanego wzoru 
 
Propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniające procesy 
poznawcze: 
❖Zabawa z kostką do gry. Potrzebna będzie kostka. 

Rodzic pokazuje dziecku ścianki kostki i wspólnie z 
dzieckiem przelicza liczbę kropek na każdej z nich. 
Następnie dziecko rzuca kostką i w zależności od 
tego, ile oczek wypadnie na kostce, wykonuje 
odpowiednie zadanie np. klaszcze w dłonie, 
podskakuje, podrzuca piłkę itd. 

❖Dokończ rysowanie według podanego wzoru 



❖Połącz ze sobą takie same obrazki 

 
 
 
 



II. W zakresie usprawniania grafomotoryki 
 
Cele: 

● kształtowanie umiejętności skupiania uwagi na 
wykonywanym zadaniu 

● usprawnianie techniki rysowania 
● doskonalenie motoryki małej  
● kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 
Propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniających 
grafomotorykę: 
❖Rysowanie kredkami ulubionego zwierzęcia. 
❖“Słońce z krepiny”. Potrzebne będą: pocięte paski 

żółtej krepiny, kartka, klej. Dziecko z pociętych 
pasków żółtej krepiny odrywa małe kawałki. 
Formułuje je w kuleczki z których układa słońce. 
Następnie przykleja je na kartce. 

❖Kolorowanie rysunków przedstawiających 
zwierzęta, które spotkamy w zoo.  



 
 


