
TEMAT TYGODNIA: „Zwierzęta duże i małe”. 

2 dzień – wtorek – „Ale w ZOO jest wesoło”. 

1. „Co to za zwierzę?” – rozwiązywanie zagadek tematycznych. 

Rodzic czyta dziecku zagadki, dziecko próbuje je odgadnąd. 

Egzotyczne, dziwne zwierzę, 

jaki kolor ma - ja nie wiem. 

Barwę swoją ciągle zmienia, 

z najbliższego otoczenia.    (kameleon) 

Na Antarktydzie żyje 

elegancki czarny ptak, 

dużo pływa lecz nie lata, 

ma na sobie czarny frak.     (pingwin) 

Skacze, psoci i figluje, 

z gałęzi na gałąź przeskakuje. 

Kto figlarkę ową zna, 

chętnie jej banana da    (małpa) 

Jakie zwierzę to, czy wiecie, 

co garb nosi na swym grzbiecie? 

W karawanie podróżuje, 

piaski pustyo pokonuje.    (wielbłąd) 

W Australii mieszkam i dużo skaczę, 

często zwą mnie tutaj torbaczem. 

W torbie swojej dzieci noszę, 

mogę je pokazad, o proszę!    (kangur) 

 



Czy mnie w ZOO podziwialiście, 

kiedy jadłam z drzewa liście? 

Długą szyję wyciągałam, 

gdy tak sobie podjadałam.   (żyrafa) 

2. „Pingwiny”- zabawa ze śpiewem 

Och jak przyjemnie i jak wesoło chodzimy jak pingwiny  

W pingwina bawid   jw 

 się, się ,się    3 podskoki  

raz nóżka w lewo   noga lewa do boku 

raz nóżka   w prawo   noga prawa do boku 

do przodu,    skok do przodu 

do tyłu i     skok do tyłu 

raz, dwa, trzy    3 podskoki 

https://www.youtube.com/watch?v=us1fwd64i0Q 

3. „Wirtualny spacer po ZOO” – obejrzenie filmu 

Wspólnie zwiedzamy Zoo wybierając sobie, jakie chcemy odwiedzid zwierzęta. 

https://www.opole.pl/wirtualne-spacery/zoo_prezentacja/index.html 

4. „Od najmniejszego do największego” – praca z KP2. 44 

Rodzic czyta dziecku polecenia, dziecko wykonuje zadania z karty. Podaje nazwy zwierząt 
widocznych na zdjęciach i obrazkach. 

5. „Żyrafa” – praca plastyczna. 

Potrzebne będą: 

-  4 zielone kółka z papieru kolorowego 

 - 6 brązowych kółek z papieru kolorowego 

- żółty  trójkąt 

https://www.youtube.com/watch?v=us1fwd64i0Q
https://www.opole.pl/wirtualne-spacery/zoo_prezentacja/index.html


- głowa żyrafy 

- brązowy  flamaster 

Składamy brązowe kółka na pół i przyklejamy tworząc pieo palmy. Składamy zielone kółka na 
pół i przyklejamy tworząc  koronę palmy. Flamastrem rysujemy kokosy. Wycinamy trójkąt – 
tułów żyrafy i naklejamy pod palmą. Flamastrem rysujemy cętki. Rysujemy dziecku głowę 
żyrafy. Dziecko ją wycina i przykleja 

 

 

Lub: 

Drukujemy dziecku kolorowankę. Dziecko koloruje ją kredkami. 

https://www.e-kolorowanki.eu/zwierzeta/zyrafa-kolorowanka-dla-dzieci/ 

 

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

     pozdrawiam Elżbieta Pierożak 

     kontakt – elaela4@vp.pl 
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