
Tematyka kompleksowa: W  zoo. 

 

Poniedziałek 18.05.2020  

Cele:  

-wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt świata, 

-uwrażliwienie na przyrodę i potrzeby zwierząt, 

-nabywanie wiedzy na temat kontynentów i regionów na świecie, 

-rozwijanie inwencji twórczej. 

 

1.Popatrzcie na mapę świata. Zobaczcie jakie mamy  kontynenty. Poproście 

rodziców ,żeby Wam przeczytali nazwy? Na jakim kontynencie mieszkamy? 

 

 

 

Źródło:  Mapy Google 

- Na każdym kontynencie żyją zwierzęta. Dziś je poznamy. Zapraszam do obejrzenia 

filmu, link poniżej: 

Przyjrzyjcie się uważnie i spróbujcie zapamiętać jak najwięcej zwierząt na danym 

kontynencie. 



https://www.youtube.com/watch?v=xh53hM5WlMs 

 

2. Dopasujcie zwierzęta do kontynentu. Możecie wyciąć obrazki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xh53hM5WlMs


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Zadanie dla chętnych. Nazwij przynajmniej 6 zwierząt z obrazka. 

 

 



 

 

 

 

Wtorek 19.05.2020  

 

Cele:  

- zapoznanie ze zwyczajami kota, 

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat, 

-kształtowanie twórczej postawy. 

 

1.Obejrzyjcie film. Link poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=qheRk5Naj4Y 

https://www.youtube.com/watch?v=qheRk5Naj4Y


Porozmawiajcie z rodzicem o tym, jakie wiadomości Was zaskoczyły, a co jeszcze 

byście dodali na temat  zwyczajów kota.   

2. Praca plastyczno-techniczna „Mój kot”. 

- Przygotuj: białe papierowe talerze, kolorowe kartki, nożyczki, klej, flamastry,  

włóczkę lub sznurek. 

 

- Z wyżej wymienionych materiałów zaprojektuj kota według własnego pomysłu. 

Czekamy na Wasze prace. 

 

A może ktoś z Was ma w domu kota? Jeśli macie taką możliwość, 

to zróbcie mu zdjęcie. Będzie miło zobaczyć Wasze kociaki. 

 

 

Środa 20.05.2020  

 

Cele:  

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, 

- rozwijanie wyobraźni muzycznej, 

- rozwijanie logicznego myślenia, spostrzegawczości i sprawności grafomotorycznej. 

 

1.Rozwiązywanie zagadek.  

      

 



- Skacze, psoci i figluje,       

  z gałęzi na gałąź przeskakuje.       

  Kto figlarkę ową zna, 

  chętnie jej banana da.  

         

- Ma on trąbę, ma też kły, 

jeśli trzeba, bywa zły. 

Jego przodkiem mamut stary, 

po nim wielkie ma rozmiary. 

 

- Często dzioba nie zamyka, 

 gada jakby starta płyta. 

 Bywa również kolorowa, 

 chyba wiesz już o kim mowa?    

 

 

                                                 - Czy mnie w ZOO podziwialiście, 

                  kiedy jadłam z drzewa liście?  

                   Długą szyję wyciągałam 

                    gdy tak sobie podjadałam.        

 

           

2. Słuchanie piosenki pt. „Zoo”, naśladowanie ruchów zwierząt. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bOXx65TQsLA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bOXx65TQsLA


 

 

- Odpowiedz na pytania: 

 Co znajduje się w zoo? 

 Jak wygląda: tygrys, żyrafa, słoń? 

 Co jedzą małpki? 

 Co robi niedźwiedź, papuga, wąż? 

 

 

3. Rozwijanie  spostrzegawczości wzrokowej i sprawności grafomotorycznej. 

Przyjrzyj się obrazkowi i powiedz, jakie zwierzęta się na nim ukryły. Rysuj po śladzie 

każde z nich. Pokoloruj wybrane zwierzę. Wykonaj ćwiczenia w KP4, ćw.1, str.30. 

Dla dzieci które nie mają Kart Pracy zadanie poniżej. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czwartek 21.05.2020  

 

Cele:  

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

- przeliczanie w zakresie 1-7. 

- poznanie obrazu graficznego cyfry 0 

 

1. Słuchanie wiersza H. Bechlerowej pt. „Malowany wóz”.  

    

 „Malowany wóz” 

I. Malowany wóz dużo gości wiózł. 

Był tam kotek pstry, lew i myszki trzy, 

królik z czarnym uchem, co na trąbce grał 

i niebieski ptaszek w kropki, który czubek miał. 

II. A tu gdzieś pod stołem wóz zawadził kołem. 

Wypadł kotek pstry, lew i myszki trzy, 

królik z czarnym uchem, co na trąbce grał. 

Tylko ptaszek frunął w górę, bo skrzydełka miał. 

 

- Odpowiedz na pytania: Jacy goście przyjechali w wozie? Czy w wierszu jest mowa 

o prawdziwym wozie, kocie, lwie, myszkach, króliku i ptaszku? 

- Przeliczanie w zakresie 7. Wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem. Przygotuj 7 

elementów (mogą być klocki, lub pluszaki) pojemnik „wóz”. Umawiamy się że jeden 

element oznacza jedno zwierzątko. Posłuchajcie pierwszej zwrotki wiersza jeszcze 

raz. W czasie słuchania wrzucajcie przygotowane przedmioty zgodnie z treścią. 

Policzcie ile ich jest. 

- Posłuchajcie drugiej zwrotki. W czasie słuchania wyjmijcie z pojemnika przedmioty 

zgodnie z treścią wiersza. Odpowiedz: Co się stało z wozem? Ile zwierząt zostało we 

wozie, kiedy odfrunął ptaszek? 



2. Rodzic prezentuje zapis cyfry 0, oraz wskazuje na właściwy kierunek pisania. 

 

 

 

 

 

- Dziecko wskazującym palcem kreśli cyfrę 0 po konturze KP4, ćw.1, s. 32, następnie 

palcem na stoliku, a na koniec w powietrzu.  

 

3. Pokoloruj lub wyklej dowolnymi materiałami cyfrę 0. Wykonaj ćwiczenie w KP4, 

ćw1,  s. 32. Dziecko które nie ma Karty Pracy układa cyfrę z dostępnych materiałów, 

zgodnie z kierunkiem pisania. 

 

4. Nazwij cyfrę widoczną na obrazku, odszukaj okienko z odpowiednią liczbą 

elementów.  



 

 

 

 

 



Piątek 22.05.2020  

 

Cele:  

- kształtowanie nawyku dbania o zwierzęta, 

-rozwijanie twórczej postawy. 

 

1.Zabawa „Jakie to zwierzę?” Poproście mamę lub tatę aby zabawili się z Wami. 

Ruchem bądź głosem możecie naśladować wybrane przez siebie zwierzątko                          

a rodzice/ rodzeństwo niech odgadnie co to było. Następnie zamiana ról.                                                                   

Udanej zabawy!  

 

2.  „Koty na płoty” dzieci mają za zadanie naśladować koty: skradać się bardzo cicho 

do myszki, wspinać się na drzewo i skakać z niego, bawić się kłębkiem włóczki, 

zasypiać, mruczeć, miauczeć. 

Następnie tworzymy pary: jedna osoba staje w rozkroku (tworząc ze swoich nóg 

płotek), a druga przechodzi pomiędzy nogami -można do zabawy zaprosić 

rodzeństwo. 

 

4. „Kto pierwszy?” Zlizywanie mleka na czas. Zaproście do zabawy rodzeństwo, 

ewentualnie kogoś z rodziny. 

Nalejcie na talerzyk mleka, lub jak ktoś nie lubi mleka to soku i START .Ten kto 

szybciej wypije mleko ten wygrywa. 

 

3. Pomyślcie jak powinniśmy dbać o zwierzęta? Czy można zwierzęta krzywdzić…, 

dlaczego nie?, Jak dbać o zwierzęta w czasie suszy? 

 

- Propozycje dla Was, wybierzcie jedną z nich: 

 Poidełko dla owadów.  

 https://www.youtube.com/watch?v=0kJBF4-WYxc 

 

 Przykładowe poidełko dla ptaków. 

https://www.youtube.com/watch?v=0kJBF4-WYxc


     https://www.youtube.com/watch?v=6qjx1HkV688  

 

Przesyłajcie zdjęcia  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6qjx1HkV688

