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 Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice! 

Witamy Was bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteście z nami.       

W ubiegłym tygodniu dowiedzieliście się o dzieciach z różnych stron świata,   

o ich wyglądzie i obyczajach. Poznaliście swoje prawa ale przede wszystkim 

bawiliście się z rodzicami z okazji Waszego święta (Dzień Dziecka). Mamy 

nadzieję, że macie z tego dnia piękne wspomnienia, o których nam opowiecie, 

jak tylko spotkamy się w przedszkolu. A temat na ten tydzień to…… 

„Zwierzęta egzotyczne” 

Przesyłamy moc gorących  pozdrowień i mamy nadzieję, że kiedyś w końcu 

się zobaczymy. 

Pani Marzenka i Pani Gienia 

 

 

 

 

 

 

 

Temat tygodniowy: „Zwierzęta egzotyczne” – 09.06 – 13.06.2020 

 

•  „Tam w Afryce” – zabawa z pokazywaniem: 

Tam w Afryce rzeka Nil,      (dziecko wskazuje palcem jakiś obiekt przed sobą) 

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

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

pływał sobie Nilem,             (naśladuje dłonią ruch płynącej ryby)  

I śpiewał tak:                       (dziecko podskakuje) 

Dziecko wymyśla sobie jakieś zwierzę i wydaje jego odgłos. Zadaniem rodzica 

jest odgadnąć, co to za zwierzę.  
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 • „Piosenka pt „Idziemy do zoo” 

https://youtu.be/ddibT4Lv9oI 

Tekst piosenki: 

Ref: Idziemy do zoo, zoo, zoo 
Idziemy do zoo, zoo, zoo 
Idziemy do zoo 
Zoo, zoo, zoo 
Idziemy do zoo, zoo, zoo 
Idziemy do zoo, zoo, zoo 
Idziemy do zoo 
Zoo, zoo, zoo 

1. W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop 
W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop 
Za ogony siebie łapią 
I na linach się się bujają 
W pierwszej klatce małpy skaczą hop, hop, hop 
A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj 
A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj 
Ciągle skrzeczą, piszczą, wrzeszczą 
Daj mi loda, ciastko, żelka 
A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj… 

Ref: Idziemy do zoo, zoo, zoo…. 
 
2. Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 
Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 
Bo tak już jest to zrobione 
Trąbą piją wodę słonie 
Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 
No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 
No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 
Nie wiadomo wciąż dlaczego 
Humor dopisuje hienom 
No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 

Ref: Idziemy do zoo, zoo, zoo…… 

 

• „Gdzie żyją zwierzęta?” – zajęcia dydaktyczne. 

Próby odczytania kontynentów i nazwanie zwierząt tam żyjących. Podział 

nazw zwierząt na sylaby i głoski. Podział zwierząt na krajowe i egzotyczne, na 

żyjące w ciepłym i zimnym klimacie oraz na: pływające, lądowe i latające. 

 

https://youtu.be/ddibT4Lv9oI
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• Prezentacja multimedialna o zwierzętach 

https://youtu.be/FQqBXuAK3OY 

 

https://youtu.be/FQqBXuAK3OY
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• „Żyrafa” – praca plastyczna. 

Dziecko maluje kremową lub żółta farbą żyrafę. Wycina z brązowej bibuły 

małe kawałki i przykleja je na plamki żyrafy. 
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• Zabawa dydaktyczna „Czyje to mieszkanie?” 

Dziecko nazywa zwierzęta i odgaduje, które zwierzę tam mieszka. 
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• Praca z KP4.29 – dopasowanie zwierząt do środowisk ich życia.  

 

• „Jakie to zwierzę?” – zabawa dydaktyczna. 

Dziecko kończy porównania podawane przez rodzica,  odpowiednią nazwą 

zwierzęcia, np.:  

Groźny jak… (lew)  

Głodny jak… (wilk)  

Uparty jak… (osioł)  

Mądry jak… (sowa) 

Łagodny jak… (baranek)  

Przebiegły jak… (lis)  

W wodzie czuję się jak… (ryba)  

Pracowity jak… (mrówka)  

Powolny jak… (żółw)  

Dumny jak… (paw) 

 Łazi po płotach jak… (kot) 

 

• „W zoo”  – wysłuchanie wiersza Janusza Minkiewicza  

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… 
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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.  

 

Rodzic zadaje pytania: 

-  Czy byłeś 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? 

 

• 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. 

 

• „Nasze zoo” – wspólne projektowanie zoo (tektura, kredki, pisaki plastelina) 

Wspólnie z rodzicami dziecko tworzy z kartonu makietę zoo. Rysuje na niej 

rośliny, klatki. Następnie lepi z plasteliny różne zwierzątka i umieszcza je w 

odpowiednim miejscu. 
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• „Parki narodowe” – rozmowa. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat polskich parków narodowych i zwierząt 

znajdujących się pod ochroną. Pyta o jego skojarzenia ze słowem „park”: 

Czym jest park narodowy? Czy byłeś w jakimś polskim parku narodowym? Po 

co tworzy się parki narodowe? Jakie zwierzęta w Polsce są pod ochroną? 

Dlaczego?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojcowski Park Narodowy 
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Tatrzański Park Narodowy 

 

• Praca z KP4.31a – łączenie liniami symboli parków narodowych ze zdjęciami 

zwierząt pokazanych na tych symbolach, doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, poszerzanie wiedzy 

ogólnej.  

 

• Praca z KP4.32a – poszerzanie wiedzy na temat tego, co jedzą zwierzęta, 

doskonalenie zdolności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
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