
TEMAT TYGODNIA:  „Zwierzęta duże i małe”. 

1 dzieo – poniedziałek – „Gdzie mieszkają dzik, niedźwiedź, wiewiórka”. 

1. „Rybki” – masaż relaksacyjny 

Rodzic siedzi za dzieckiem. Wykonuje masaż na plecach dziecka do rymowanki: 

Raz rybki w morzu brały ślub   rysujemy fale 

i tak chlupały: chlup, chlup, chlup  lekko stukamy w plecy rozluźnionymi dłoomi 

a wtem wieloryb wielki wpadł  masujemy całe plecy 

i całe towarzystwo zjadł.   lekko szczypiemy w plecy 

2. „Stary niedźwiedź”- zabawa ruchowa ze śpiewem 

Stary niedźwiedź mocno śpi    2x 

My się go boimy, na palcach chodzimy, 

Jak się zbudzi będzie zły    2x 

Pierwsza godzina – niedźwiedź śpi, 

Druga godzina – niedźwiedź  chrapie 

Trzecia godzina – niedźwiedź łapie. 

https://www.youtube.com/watch?v=2wf2C5_kq5I 

3. „Gdzie mieszkają dzik, niedźwiedź, wiewiórka?” – obejrzenie filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=FxaS8WkMaXU 

4. „Co to za zwierzę?” – praca z KP2.43. 

Na początku rodzic pyta dziecko, jak poruszają się zwierzęta. Dziecko próbuje wymienid, 

które zwierzęta chodzą na 4 łapach, które latają, które pełzają. Następnie rodzic czyta 

polecenie z karty pracy, a dziecko wykonuje zadanie. 

5. „Sowa z łapkami dziecka” – praca plastyczna. 

Potrzebne będą: 

 2 niebieskie kartki (w dwóch różnych odcieniach) z bloku rysunkowego 
 klej 
 nożyczki 
 pomaraoczowa kartka z bloku rysunkowego 
 biała kartka z bloku rysunkowego 

https://www.youtube.com/watch?v=2wf2C5_kq5I
https://www.youtube.com/watch?v=FxaS8WkMaXU


 czarny marker 
 niebieska farba plakatowa 
 pędzel 

Z jednej niebieskiej kartce wycinamy tułów sowy (prostokąt, a w jednym krótszym boku 

wycinamy półkole). Z pomaraoczowej kartki wycinamy trójkąt - dziób sowy oraz nogi - 

miotły. Z białej kartki wycinamy dwa koła - oczy. Na niebieskiej całej kartce przyklejamy na 

samym środku tułów sowy, potem nogi, dziób i oczy. Markerem robimy dwie kropki na 

białych kołach. Smarujemy pędzelkiem rączki dziecka i odbijamy je po obydwóch stronach 

tułowia sowy. 

 

6. Nauka słów i melodii piosenki „Dzik jest dziki”. 

MIŚ 

 

Proszę paostwa, oto miś 

Miś jest bardzo grzeczny dziś, 

Chętnie paostwu łapę poda 

Nie chce podad? A to szkoda 

 

LIS 

 

Rudy ojciec, rudy dziadek 

Rudy ogon to mój spadek 

A ja jestem rudy lis 

Ruszaj stąd, bo będę gryzł 

 

DZIK 

 

Dzik jest dziki, dzik jest zły 

Dzik ma bardzo ostre kły 

Kto spotyka w lesie dzika, 

Ten na drzewo zaraz zmyka 

 

Dzik jest dziki, dzik jest zły 



Dzik ma bardzo ostre kły 

Kto spotyka w lesie dzika, 

Ten na drzewo zaraz zmyka 

 

ŻUBR 

 

Pozwólcie przedstawid sobie 

Pan żubr we własnej osobie 

No, pokaż się, żubrze Zróbże 

Minę uprzejmą, żubrze 

 

MAŁPY 

 

Małpy skaczą niedościgle 

Małpy robią małpie figle 

Niech pan spojrzy na pawiana 

Co za małpa, proszę pana! 

 

Dzik jest dziki, dzik jest zły 

Dzik ma bardzo ostre kły 

Kto spotyka w lesie dzika, 

Ten na drzewo zaraz zmyka 

 

COŚ 

 

Bardzo trudno mi jest orzec 

Czy to ptak czy nosorożec 

Dzik jest dziki, dzik jest zły 

Dzik ma bardzo ostre kły 

Kto spotyka w lesie dzika, 

Ten na drzewo zaraz zmyka 

Dzik jest dziki, dzik jest zły 

Dzik ma bardzo ostre kły 

Kto spotyka w lesie dzika, 

Ten na drzewo zaraz zmyka 

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

     pozdrawiam Elżbieta Pierożak 

     kontakt – elaela4@vp.pl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fP-IzXYLfb0
mailto:elaela4@vp.pl

