
08.06.2020 r. Gdzie mieszka dzik, żmija i łoś? 

Kochane dzieci! 

W tym tygodniu  tematem naszych zajęć będą zwierzęta. Poznamy 

ich nazwy, wygląd, środowisko życia i sposób zachowania poprzez 

różne zabawy. 

Dziś przypomnimy sobie, jakie zwierzęta żyją w Polsce na 

wolności. 

 

Wykonaj ćwiczenia gimnastyczne z szalikiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=S9siJMn4Dyc 

 

 

Zadanie 1:  „Gimnastyka ze żmiją - szalikiem” –  rozwijanie dużych 

grup mięśniowych i umiejętności wykonywania ćwiczeń 
z rekwizytem. 



 

Zapoznaj się z piosenką pt. „Zoo” (sł. Jan Brzechwa):  

https://www.youtube.com/watch?v=fP-IzXYLfb0 

Wymień zwierzęta, które wystąpiły w piosence. 

 

 

Obejrzyj poszczególne ilustracje dzikich zwierząt żyjących                          

w Polsce, zapamiętaj ich nazwy. Następnie wysłuchaj krótkich 

informacji na ich temat. 

Sprawdź, czy zapamiętałeś/aś? Twoim zadaniem będzie nazwać 

poszczególne zwierzęta oraz podzielić ich nazwy na sylaby                            

z równoczesnym wyklaskiwaniem. 

 

 

 

Zadanie 2:  „ZOO” – nauka słów piosenki metodą ze słuchu. 

Rozwijanie pamięci słuchowej. 

Zadanie 3: „Gdzie mieszkają dzik, żmija, łoś…?” – rozmowa na temat 

dzikich zwierząt. Poszerzenie wiedzy o dzikich 

zwierzętach żyjących w Polsce. Zwrócenie uwagi na 

zachowanie bezpieczeństwa  Rozwijanie umiejętności 

analizy i syntezy sylabowej. 



niedźwiedź 

 

Niedźwiedź brunatny – drapieżny ssak. Jego sierść ma kolor 

ciemnobrązowy. Można go spotkać w polskich górach (głównie                    

w Bieszczadach i Tatrach). Niedźwiedzie to bardzo duże zwierzęta 

o grubej szyi i nieco wydłużonej głowie. Żywią się najchętniej 

rybami. 



żmija 

 

Żmija zygzakowata – gatunek węża jadowitego. Ciało ma 

zazwyczaj w kolorze ciemnozielonym lub brązowym, na grzbiecie 

nieco ciemniejszy „zygzak”. Można ją spotkać na obrzeżach lasów 

i podmokłych łąkach. Żywi się małymi zwierzętami: kretami, 

żabami, gryzoniami. 



wilk 

 
Wilk szary – drapieżny ssak. Wilki są podobne do średniej 

wielkości psów, np. owczarków niemieckich, ich sierść składa się 

z kilku rodzajów białych i szarych włosów. Żywią się innymi 

zwierzętami. Można je spotkać w polskich lasach, najwięcej ich jest 

w górach (Karpatach). 



dzik 

 

Dzik – duży ssak. Wyglądem przypomina dużą świnię domową, 

jego skóra jest pokryta szorstkimi włosami (czyli szczeciną) w 

kolorze czarnym lub ciemnobrązowym. Dziki występują w całej 

Polsce, najmniej jest ich w górach. Są wszystkożerne, najczęściej 

jedzą: żołędzie, grzyby i inne rośliny. 

 



sarna 

 

Sarna – ssak parzystokopytny. Można ją spotkać w całej Polsce, 

zamieszkuje głównie lasy liściaste, ale niektóre sarny 

przystosowały się również do mieszkania na polach, łąkach, nawet 

w pobliżu dużych miast. Sarna jest zwierzęciem średniej wielkości, 

ma smukłe ciało i wysokie nogi. Kolor jej sierści zmienia się                         

w zależności od pory roku: latem jest czerwonobrązowa, zimą – 

siwobrązowa. Żywi się trawami, ziołami, grzybami, owocami 

leśnymi. 



łoś 

 

Łoś – największy ze ssaków kopytnych, ma duże rozłożyste 

poroże. Można go spotkać w wielu parkach narodowych w 

Polsce, lubi mokre podłoża, np. bagna. Żywi się roślinami. 

 

 

 

 

 



bielik 

 

Bielik zwyczajny – duży ptak drapieżny, błędnie nazywany 

orłem. Można go zobaczyć w różnych miejscach naszego kraju, 

głównie przy zbiornikach wodnych (rzekach, jeziorach), bo bieliki 

żywią się rybami. 

 



 

Po wysłuchaniu odgłosu zwierzątka postaraj się je nazwać, potem 

przedstawić za pomocą ruchów i poprzez naśladowanie dźwięku 

jakie wydaje (dla utrudnienia można włączyć film tak, aby dziecko 

nie widziało obrazków): 

https://www.youtube.com/watch?v=CZD1yvGTec4&feature=emb

_rel_pause 

Czy wiesz w jaki sposób poruszają się różne zwierzęta? 

Niektóre zwierzęta: 

• pełzają, 

 

• latają, 

 

Zadanie 4: „Odgłosy i ruchy zwierząt”– odgadywanie zagadek 

dźwiękowych, rozwijanie umiejętności naśladownictwa, 

ćwiczenia ortofoniczne. 

Zadanie 5: „Co to za zwierzę?”– rozwijanie umiejętności 

wskazywania cech różniących zwierzęta. 



• biegają na czterech nogach. 

 

 

Zapraszamy do wykonania pracy w KP2 na str. 43 

 

 

 

 



 

 

1. Wskaż i nazwij te zwierzątka, które latają.

 

 

 

 

 

 

ZADANIA DLA CHĘTNYCH 



2. Poprowadź paluszkiem po śladzie (jeśli to możliwe można 

wydrukować i poprawić ślad kolorowymi kredkami bądź 

ołówkiem). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Wskaż i nazwij zwierzątka, które żyją w lesie. 

 

PA! PA! KOTECZKI 


