
 Witajcie kochane przedszkolaki i drodzy rodzice. W tym tygodniu poruszymy tematykę 

Zwierzęta duże i małe.  

Temat dnia to: ZWIERZĘTA NA ŚWIECIE I W ZOO. 

 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 38:  
• „Tam w Afryce” – zabawa z pokazywaniem:  

Tam w Afryce rzeka Nil,                         (dzieci wskazują palcem jakiś obiekt przed nimi)  

w niej krokodyl mały żył.                       (robią z dłoni paszczę krokodyla)  

Z tatą krokodylem                                  (kłapią „zębami” zrobionymi z dłoni)  

pływał sobie Nilem,                                (naśladują dłonią ruch płynącej ryby)  

I śpiewał tak:                                           (podskakują)  

Tam w Afryce… 

• „Joga ze zwierzętami” – naśladowanie zwierząt za pomocą ruchu- link do ćwiczeń 

https://wordwall.net/pl/resource/2807162  

2. „Gdzie żyją zwierzęta?” – zajęcia dydaktyczne. Przyporządkowanie zdjęć zwierząt 

podpisom – rozpoznawanie zwierząt, czytanie globalne. Następnie rodzic pyta, Czy da 

się jakoś uporządkować zwierzęta przedstawione na zdjęciach? Pomysły dzieci mogą 

być różne: pływające, latające, ssaki, ptaki, mające nogi, niemające nóg, krajowe, 

egzotyczne itd. Przeliczanie elementów w zbiorach, porównywanie. Rodzic prosi o 

podzielenie zwierząt na dwie grupy: żyjące w ciepłym i zimnym klimacie. Pyta dziecko: 

Jakie elementy wyglądu zwierzęcia mogą świadczyć o tym, że żyje ono tam, gdzie jest 

zimno?  
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3. Czas na przerwę: zapraszam Was do zabawy ruchowej wraz z rodzeństwem i 

rodzicami: „Ziemia, powietrze, woda, ogień”. Wybrana osoba rzuca do poszczególnych 

osób piłkę, podając jedno z czterech haseł: woda, ziemia, powietrze, ogień. Na hasło: 

Ogień! – nie wolno złapać piłki. Przy pozostałych hasłach łapiemy piłkę i podajemy 

dowolną nazwę zwierzęcia: odpowiednio żyjącego w wodzie, na lądzie lub w powietrzu 

4. Praca z KP4.29 – dopasowanie zwierząt do środowisk ich życia. 
5. „Zwierzęta z Ameryki Południowej” – zajęcia dydaktyczne. Rodzic pokazuje dziecku 

zdjęcia zwierząt, które żyją w Polsce i które dzieci na pewno znają, oraz tych 

charakterystycznych dla Ameryki Południowej (np. jaguar, tukan, ara, leniwiec). Prosi, 

by dziecko podzieliło zwierzęta na żyjące w Polsce i Ameryce Południowej. Następnie 

poleca, by dziecko wskazało same zdjęcia ptaków. Prosi, by znalazło podobieństwa 

między papugą a tukanem. Pyta: Czym charakteryzują się tukany? Jak wyróżniają się 

spośród innych zwierząt? Zwraca uwagę na ogromny dziób tukana pomagający przede 

wszystkim w termoregulacji.  
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6. „W zoo” – wysłuchanie wiersza Janusza Minkiewicza pod tym samym tytułem.  

 By kolibry przez wronę  

Nie zostały zjedzone,  

By przypadkiem też wrony  

Nie zjadł lis wygłodzony,  

Żeby lisa zaś przy tym  

Nie zjadł wilk z apetytem,  

By pantera w chwil kilka  

Nie zdążyła zjeść wilka  

I pantery, by tygrys  

Na śniadanie nie przegryzł,  

By tygrysa (zgadliście!)  

Nie zjadł lew, oczywiście…  

O to dbać musi stale,  

Pilnie patrząc wokoło  

Stary Michał Kawalec,  

Co dozorcą jest w ZOO.  

Musi dbać i o siebie,  

Żeby sam przypadkiem  

Lwią się nie stał kolacją  



Lub tygrysim obiadkiem.  

Po przeczytaniu wiersza rodzic zadaje dziecku pytania:  

• Czy byliście kiedyś w zoo?  

• Jak wyjaśnić swoimi słowami, czym jest zoo? 

•  Dlaczego niektóre zwierzęta mieszkają w zoo?  

• Jak należy się tam zachowywać?  

• Czy wolno karmić zwierzęta w zoo? 

7. Praca z KP4.30 – umieszczanie nalepek ze zwierzętami w odpowiednich miejscach, 

doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacja w 

przestrzeni, rozpoznawanie zwierząt po fragmencie ciała, poszerzanie wiedzy 

przyrodniczej. 
8. Na koniec proponuję zabawy: 

• „Powitanie dzikich zwierząt” – zabawa dźwiękonaśladowcza. Zapraszamy rodzeństwo 

do wspólnej zabawy. Dzieci kolejno naśladują dźwięki wydawane przez wybrane dzikie 

zwierzęta. Kolejne dziecko powtarza dźwięk wydany przez poprzednie, a następnie 

dodaje swój. 

• „Wąż” – zabawa ruchowa z elementami ćwiczeń ortofonicznych. Dzieci naśladują węże 

– ruchem (pełzają) i dźwiękiem (syczą). 

 

 

 

 

 Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam i życzę miłego dnia!!!!!!! 😊  


