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MAMY DLA WAS PROPOZYCJĘ ZAJĘĆ NA DZISIEJSZY DZIEŃ. 

PROSIMY CHĘTNYCH RODZICÓW O ZAPOZNANIE DZIECI                                 

Z TEMATEM „ Z wizytą w ZOO”. 

 



1.„W zoo” – wysłuchanie wiersza Janusza Minkiewicza. 

 

W zoo 

Janusz Minkiewicz 

 

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. 

 

Odpowiedz na pytania: 

 

- Czy byłeś kiedyś w zoo?  

- Jak wyjaśnisz swoimi słowami, czym jest zoo?  

- Dlaczego niektóre zwierzęta mieszkają w zoo?  

- Jak należy się tam zachowywać?  

- Czy wolno karmić zwierzęta w zoo? 

 

 

2. Praca w książce.   

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 

 

 



3. Zwierzęta z ZOO. Nazwij zwierzęta. Podziel nazwy na sylaby. Powiedz 

ile jest sylab? 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

4. „Żyrafy” – praca plastyczna.  

 

Tworzenie cętkowanych żyraf.  

Dzieci zwijają żółtą kartkę (najlepiej z bloku technicznego) w rulonik i sklejają 

ją tak, by stworzyła stożek. Na czubku doklejają narysowane wcześniej głowy 

żyrafy. Stożek ozdabiają cętkami wydzieranymi z brązowego papieru.  

Wysłuchanie ciekawostek  na temat żyrafy: największe zwierzę lądowe, długa 

szyja umożliwia jej zrywanie pożywienia z wysokich gałęzi, ma taką samą 

liczbę kręgów szyjnych jak inne ssaki (tylko są one dłuższe), umaszczenie 

żyrafy to kamuflaż na sawannie, zagrożeniem dla żyraf są lwy. 

 

5. Film- „ Lulek jedzie do ZOO”,  zagadki i rymowanki o zwierzętach. 

https://www.youtube.com/watch?v=xlXEn3l6vYM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xlXEn3l6vYM


6. Zabawa dydaktyczna „Zasady zachowania się w ZOO”.  

Dziecko ocenia zachowania dzieci: 

- Kasia karmi w Zoo małpki 

- Jaś uderza patykiem w ogrodzenie za którym są zwierzęta 

- Tomek nie dochodzi blisko do siatki, za którą jest tygrys 

- Ania wkłada ręce za siatkę by pogłaskać małego lwa 

- Zosia zachowuje się cicho, nie drażni zachowaniem zwierząt 

 

7. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – szybkie reagowanie ruchem na 

muzykę: 

1. „Wesołe powitanie jeża” – dziecko udaje śpiącego jeża. Gdy usłyszy 

muzykę „ jeż wstaje” - dziecko wstaje, przeciąga się i wykonuje zabawną figurę. 

2. „Ruszamy do zoo” – dziecko wybiera się w  magiczną podróż do świata 

zwierząt. Przy dowolnym utworze muzycznym tańczy i podskakuje. 

3. „Małpi gaj” – dziecko zamienia się w małpkę, z zachowaniem ostrożności i 

pod kontrolą rodzica wspina się np. na wersalkę, krzesło. Porusza się po pokoju 

naśladując ruchy małpki. 

4. „Niedźwiedzie i niedźwiadki” – dziecko zamienia się w dużego, starego, 

zmęczonego  niedźwiedzia, który porusza się bardzo wolno na czworakach. 

Następnie zamienia się w młodego, szybkiego, zwinnego niedźwiadka. 

5. „Taniec dzikich zwierząt” – zabawa ruchowa przy muzyce, dzieci naśladują 

ruchy wybranych zwierząt. Rodzic podaje nazwy, np. lew, tygrys, małpa.  

6. „Zebry” –  gdy gra dowolna muzyka dziecko porusza się na palcach, głośno 

tupiąc, unosząc wysoko ręce, na czworakach itp. Gdy muzyka cichnie, każde z 

dzieci musi zatrzymać się i stanąć nieruchomo. 

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ                                           

I WYKONANIE TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU. 

Opracowanie materiału nauczyciele grupy III 
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im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim 

 


