
GRUPA III A 

Temat kompleksowy: „ W ZOO ” 

Termin realizacji: 18.05.2020 – 22.05.2020 

Cel: budowanie wiedzy dzieci o świecie przyrodniczym w 

zakresie tematyki związanej ze zwierzętami 

zamieszkującymi zoo. 

 

 

Witamy Was. 

W tym tygodniu zapraszamy Was do świata zwierząt egzotycznych. 

Wybierzemy się na wycieczkę do ZOO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posłuchajcie piosenki pt.: „ZOO” 

https://www.youtube.com/watch?v=RLZfNJEW9yO 

oraz bajki o zwierzętach egzotycznych. 

https://www.youtube.com/watch?v=PcDRe2Kk4Ay 

https://www.youtube.com/watch?v=RLZfNJEW9yO
https://www.youtube.com/watch?v=PcDRe2Kk4Ay


Zajęcie z zakresu wspomagania mowy. 

Słuchanie opowiadania: „ Wycieczka do ZOO” 

 



Krótka rozmowa na temat treści opowiadania. Pytania: 

- Gdzie tata zabrał Anię na wycieczkę? 

-, Jakie zwierzęta spotkała Ania w zoo? 

-, Które zwierzę najbardziej spodobało się Ani? 

-, Co to jest zoo? 

-, Jaki zwierzęta widziałeś w zoo? 

Zabawa ruchowa rozwijająca pamięć sekwencyjną „ Poranny taniec”. 

Dziecko wykonuje polecenia wydawane przez rodzica np.; cztery kroki w prawą 

stronę, klaśnięcie, cztery kroki w lewą stronę. Dziecko powtarza całość kilka 

razy. 

Ćwiczenie stymulujące poprawną wymowę „ Zwierzęta świata”. 

Rodzic pokazuje dziecku plansze ze zdjęciami zwierząt żyjących dziko i 

hodowlanych. Prosi, aby dziecko ponazywało w miarę swoich możliwości dane 

zwierzęta, opisało ich naturalne środowisko i pokarm, którym się żywią. Rodzic 

zwraca uwagę na prawidłową wymowę głosek: sz., ż, czy r, dąż. 

 

Piosenka „ Brazylijska samba”. O jakich zwierzętach jest mowa w piosence? 

Podzielcie nazwy zwierząt na sylaby? 

https://www.youtube.com/watch?/v=48XcJ621b7E 

 

Wysłuchanie wiersza B. Kołodziejskiego „Zoo”, ilustrowanego ruchem 

Tutaj w zoo jest wesoło, ·tutaj małpki skaczą w koło, skoki po okręgu 

tutaj ciężko chodzą słonie, naciskanie płaskimi dłońmi 

biegną zebry niczym konie, lekkie stukanie pięściami 

żółwie wolno ścieżką człapią, przykładanie lekko płaskich dłoni 

w wodzie złote rybki chlapią. Muskanie wierzchem i wewnętrzną stroną dłoni 

Szop pracz, takie czyste zwierzę, pocieranie dłońmi dywanu 

Ciągle sobie coś tam pierze. 

Struś dostojnie w koło chodzi, kroczenie dwoma palcami 

Śpieszyć mu się nie uchodzi. 

A w najdalszej części zoo 

https://www.youtube.com/watch?/v=48XcJ621b7E


dwa leniwce się gramolą, przesuwanie dłoni od zewnątrz do wewnątrz 

wolno wchodząc na dwa drzewa, przesuwanie dłoni z góry na dół 

gdzie się każdy z nich wygrzewa 

I zapada w sen głęboki... położenie się na dywanie. 

 

Wysłuchanie wiersza „ Zwierzaki” 

 

"Zwierzaki" 

autor: Grzegorz Podgórski 

 

Słoń ma trąbę, zebra pasy 

Małpka robi wygibasy. 

Wielbłąd garba ma, rak - szczypce, ·płetwy są potrzebne rybce. 

 

Ptak ma skrzydła, baran rogi, ·A wąż nie ma nawet nogi. 

Lis jest rudy, czarny kruk, ·Zaś stonoga ma... sto nóg! 

 

Takie różne, tak ich wiele, ·Są to nasi przyjaciele. 

Lekcja prosta wyciągnięta: ·Dbajmy wszyscy o zwierzęta 

 

Rozmowa na temat treści wiersza. 



 



  



 



Zabawa dydaktyczna, „ Jakie to zwierzę?” 

Zadaniem dziecka jest dokończyć porównania podawane przez rodzica, 

dobierając odpowiedną nazwę zwierzęcia: 

Groźny jak…( lew), 

Uparty jak …( osioł), 

Łagodny jak …( baranek), 

W wodzie czuje się jak …( ryba), 

Powolny jak… (żółw), 

Łazi po płotach jak …( kot), 

Dumny jak …( paw), 

Mądry jak …( sowa), 

Pracowity jak …( mrówka), 

Przebiegły jak…( lis) 

 

 

Zabawa dramowa „ Czy wiesz, jakie to zwierzę?” 

Rodzic naśladuje ruchem wybrane przez siebie dziko żyjące zwierzę. Dziecko 

odgaduje nazwę zwierzęcia. Zamiana ról. 

 Zabawa słowna „ Zwierzęta”. 

Nazywanie zwierząt przez dziecko ze wskazaniem charakterystycznych cech: 

Np.; słoń – ma trąbę, duże uszy itp., 

 małpa – ma sprężysty ogon, sprawne łapy, 

żyrafa – ma długą szyję, plamy na futrze itp. 

Zabawa ruchowa, orientacyjno - porządkowa „ Koty i psoty”. 

Rodzic rozkłada na dywanie gazetę. Dziecko zamienia się w kota i porusza się na 

czworakach. Na komendę: - Kotku! Czas na drzemkę!, dziecko wskakuje na 

gazetę i udaje, że zasypia. Na hasło: Kotku czas na psoty!, dziecko wyskakuje z 

gazety i prowadzi kocie zabawy. 



Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach. 



Rozwiązywanie zagadek. Utrwalenie nazw zwierząt dziko żyjących. Rozbudzanie 

zainteresowań przyrodniczych związanych ze światem zwierząt. 



Karta pracy „ Struś”. Połącz kropki.  



Zabawa matematyczna  

1.„ Projektowanie planszy do gry” 

Dziecko układa krótką historię o wybranym zwierzątku.( co lubi jeść, z kim się 

przyjaźni, jak lubi spędzać czas, jakie są cechy charakterystyczne jego wyglądu i 

zachowania itp.) Następnie ustala, czego będzie dotyczyła gra, np.; doprowadź 

małpkę do banana. Doprowadź małego pingwinka do jego mamy. W prawym 

dolnym roku dziecko zaznacz start, w lewym górnym rogu – metę. Następnie 

rysując kółka, układa trasę z jednego punktu do drugiego. Plansze ozdabia 

rysując elementy panujące do tematyki gry. 

2. Wykonanie pionków i kostki do gry z plasteliny. 

3. Ustalenie reguł gry: - liczba graczy: od 2 do 4, 

- cel gry:, kto pierwszy dotrze do mety, 

-, kto zaczyna grę: grę rozpoczyna gracz, który wyrzuci największą liczbę oczek 

na kostce. 

4.Rozgrywki w parze lub zespole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca plastyczna „ Portrety zwierząt”. 

Materiały: kartki z bloku technicznego, ołówki, farby akwarelowe, cienkopisy, 

gruboziarnista sól, kolorowy karton w kontrastowym kolorze. 

Wykonanie: na kartce z bloku technicznego dziecko szkicuje portret dowolnego 

zwierzęcia. Następnie maluje go farbami akwarelowymi na jednolity kolor. 

Wilgotną prace posypuje solą gruboziarnistą i pozostawia do wyschnięcia. Z 

suchej kartki zsypuje sól. Cienkopisem maluje oczy, zęby i inne szczegóły. 

Wycina gotowy portret i nakleja na karton w kontrastowym kolorze. 



 

 

Karta pracy. 

Połącz kropki. Pokoloruj obrazek. Wytnij i ułóż puzzle. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ćwiczenie słuchowo – ruchowe, „ Jakie to zwierzę?” 

Rodzic gra na bębenku rytm marsza lub podskoków, dziecko porusza się po 

pokoju. Na przerwę w muzyce dziecko zatrzymuje się, a rodzic odtwarza odgłos 

dowolnego zwierzęcia egzotycznego. Dziecko ma za zadanie przyjąć pozę 

charakterystyczną dla tego zwierzęcia. 

Zabawa „ Poranek w Afryce”. Swobodna improwizacja ruchowa dziecka mająca 

przedstawić jego wyobrażenia o życiu dzikich zwierząt na wolności np.: w 

Afryce. 

Oglądanie filmu „Lulek jedzie do zoo”. Dziecko poznaje wiele egzotycznych 

zwierząt i usłyszy o nich rymowanki. 

Rozwijanie percepcji słuchowej, poprzez dzielenie wyrazu na sylaby oraz 

podawanie liczby sylab w wyrazie. 

https://www.youtube.com/watch?v=xIXEn316vYM 

 

Interpretacja ruchowa wiersza, „ Kogo można spotkać w zoo?” 

W zoo jest wesoło, ( dziecko 3 razy klaszcze) 

Ludzie chodzą wkoło, (obrót wokół własnej osi) 

byk ma duże rogi, ( podnoszenie rąk do góry, wysuwanie 2 palcy) 

bocian nie ma nogi , ( stanie na jednej nodze) 

foka pływa w stawie,(dłonie na ramionach, wykonywanie wiatraka) 

nie widać jej prawie, 

słonie wodę piją( wyciągnięcie do przodu wyprostowanej ręki, druga na plecach 

i machanie „ trąbą”) 

niedźwiedzie się biją (naśladowanie boksowania) 

https://www.youtube.com/watch?v=xIXEn316vYM


sowa w domku siedzi ( skrzyżowanie rąk na piersi i wykonanie przysiadu) 

biją się niedźwiedzi ( dziecko porusza się w prawo w lewo). 

 

Ćwiczenie usprawniające poprawne oddychanie „ Zwierzęta”. 

Rodzic przedstawia dziecku plansze ze zwierzętami zwierząt hodowlanych i 

dziko żyjących. Zadaniem dziecka jest próba odgadnięcia nazwy danego 

zwierzęcia oraz naśladowanie odgłosów, jakie wydaje, np.; krowa – muuuu, 

koza – meeee, świnka – kwik, kwik. 

Puzzle do ułożenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Język angielski. Słownictwo. 

Rain – deszcz, 

Duck – kaczka, 

Tortoise – żółw, 

Fast – szybko, 

Slowly – wolno. 

Rozszerzenie. 

What is it? Co to jest? 

It is raining. Pada deszcz. 

Oglądanie filmu Tom and Keri. 

https://www.youtube.com/watch?v=sh2f1ZUgIIY 

 

Karta pracy. 

Dopasuj nazwy zwierząt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sh2f1ZUgIIY


 

 

 

 

 

 



Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 

Rozwijanie procesów poznawczych. 

Zabawa twórcza „ Guzikowe układanki”. Dziecko układa z guzików dowolne 

figury geometryczne. Utrwalenie nazw figur geometrycznych. 

Zabawa „ Kółko i krzyżyk” do zabawy na świeżym powietrzu. Rozwijanie 

logicznego myślenia. Rodzic rysuje plansze patykiem na ziemi. Objaśnia reguły 

gry. Dziecko stawia znaki za pomocą patyka. 

Zabawa rozwijająca logiczne myślenie, „ Co by było?” 

Rodzic mówi: - woda jest niezbędna dla wszystkich organizmów na ziemi. Co by 

było gdyby nie było wody? Dziecko podaje swoje propozycje. Wspólnie z 

rodzicem zwraca uwagę na rolę wody w przyrodzie itp. 

Zabawa matematyczna „ Złotówki” 

Rodzic układa przed dzieckiem: 1zł, 2zł, 5zł.Dziecko ogląda monety i nazywa 

cyfry na nich występujące. Wspólnie z rodzicem określają, która moneta ma 

mniejszą, a która większą wartość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puzzle do ułożenia. 



 

Zabawa rozwijająca zdolność empatii. „ Moje uczucia”. 

Rodzic prosi dziecko, aby dokończyło zdanie: 

-, Gdy pada deszcz, jestem……..,Ponieważ……... 

- Gdy widzę psa, jestem……….., ponieważ……..itp. 

 Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych. 



Zabawa „ Na pomoc”. Dziecko wymyśla sytuacje, w której wymaga pomocy. 

Rodzic mówi, w jaki sposób można mu pomóc. Zamiana ról. 

Kształtowanie pozytywnych zachowań społecznych.  

Zabawa „ Kosz niegrzecznych zachowań”. Dziecko wymienia niegrzeczne 

zachowania, „ zawija” je w czarne kawałki papieru i wyrzuca do kosza. 

 

Puzzle. Narysuj np.: to, co sprawia ci przyjemność, wytnij i ułóż puzzle. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 


