
Temat Tygodnia: ”ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE” 

 

8.06.2020r. poniedziałek temat dnia: ”Zwierzęta na świecie” 

 

1.  Mucha w mucholocie 

https://www.youtube.com/watch?v=7VOswPCnktQ 

1. Siedzi mucha w mucholocie , 

do Krakowa sobie leci. 

Chce odwiedzić wujka,ciotki, 

brata z żoną i ich dzieci. 

 

Ref. Mucha,mucha w mucholocie, 

jak w prawdziwym samolocie. 

Do Krakowa sobie leci ,  

a za oknem słonko świeci x2 

 

2.W doskonałym jest humorze , 

już doczekać się nie może. 

Kiedy w końcu wyląduje  

i rodzinę ucałuje 

 

Ref.  

 

3.Mała mucha tak daleko  

jeszcze nigdy nie leciała. 

Więc na tak daleką podróż 

wiele rzeczy spakowała 

 

Ref. 

 

4. Ma walizkę kolorową, 

a na sobie suknię nową. 

Okulary choć za duże 

wyśmienite do podróży. 

 

Ref. 

 

Ręce w górę i machamy , 

udajemy ,że latamy. 

Podskok w górę startujemy, 

gdy siadamy lądujemy. /x3 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7VOswPCnktQ


2.Gdzie żyją zwierzęta? – odszukanie na mapie zwierząt.  

 

2.  

3.Zagadki słuchowe „Jakie to zwierzę?” – zadaniem dziecka jest nie patrząc na monitor 

odgadnąć ze słuchu, jakie zwierzęta słychać kolejno w nagraniu . 

 Odgłosy zwierząt afrykańskich 

https://www.youtube.com/watch?v=u0EN8itpQZo&feature=emb_title-  

odgłosy zwierząt różne-  https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU- 

 

4.Praca z KP 4 strona 29 a i b – dopasowanie zwierzątek do środowisk ich życia, 

doskonalenie sprawności manualnych.  

 

5.„Joga ze zwierzętami” – naśladowanie zwierząt za pomocą ruchu i dźwięku. Rodzic 

wydaje wymyślone przez siebie „zaklęcie” , które zamienia dziecko w określone zwierzę np 

Hokus pokus, zamieniam Cię w ……. Dziecko musi naśladować ruchy i dźwięki tego 

zwierzęcia. Przykładowo: wąż – dzieci kładą się na ziemi i wiją jak wąż, ręce trzymają przy 

ciele, lekko unoszą głowę i syczą; żaba – kucają w rozkroku, podpierając się rękami, próbują 

skakać, żyrafa – wspinają się na palcach, złączone ręce wyciągają jak najmocniej ku górze; 

lew- chodzą na czworaka i wydają ryk, kręcąc głową, ptak, biegają po pokoju udając, że 

https://www.youtube.com/watch?v=u0EN8itpQZo&feature=emb_title-
https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU-


latają, próbują ćwierkać, kot – robią koci grzbiet. Zabawę można rozszerzyć o inne zwierzęta. 

Po kilku rundach Rodzic zamienia się z dzieckiem i dziecko czaruje, Rodzic naśladuje 

zwierzęta. 

 

6.„Pingwiny” – zagadka o pingwinach, zabawa ruchowa – chodzenie jak pingwin z balonem 

między nogami. Zagadka: 

Ten dość znany dziwny ptak 

elegancki nosi frak 

i we fraku swym na co dzień 

bierze kąpiel w zimnej wodzie. 

7.„Tukan3 D”- praca z wykorzystaniem W 57. 

8.Rozmowa tematyczna o zwierzętach afrykańskich, żyjących na sawannie. Korzystając  

z atlasu lub mapy na jednej z poniższych plansz wskazujemy dziecku, gdzie znajduje się 

Afryka. Mówimy, że to jeden z kontynentów. Wskazujemy po kolei pozostałe i nazywamy je, 

dziecko powtarza z nami nazwy. Powracamy do Afryki, rozmawiamy, czym jest sawanna  

i jakie zwierzęta na niej występują. Pokazujemy zwierzęta na planszach, możemy 

opowiedzieć, które jedzą rośliny, a które mięso, krótko opisujemy każde z najważniejszych 

zwierząt sawanny. 

 

 

 



 

 

9.Zwierzęta Ameryki Południowej film edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=4zdk7714qx4 

 

10.Zabawa dydaktyczna, „ Jakie to zwierzę?” Zadaniem dziecka jest dokończyć 

porównania podawane przez rodzica, dobierając odpowiednią 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) 

 

Pozdrawiam Agnieszka Burnat 

Kontakt:agieszkazimon@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=4zdk7714qx4

