
MALINKI 18.05 – 22.05.2020r. 

Pniedziałek 18.05.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: budzimy poczucie szacunku i empati do zwierząt, poszerzamy zasób słownictwa, 

wyjaśniamy pojęcie zoo. Rozumiemy, że zwierzęta mają swoje prawa, doskonalimy aktywne 

słuchanie. 

Najpierw rodzic czyta tekst piosenki Urszuli Piotrowskiej „Wyprawa do zoo”, dziecko 

uważnie słucha, i powtarza za rodzicem ostatni wers każdej zwrotki.

 

       „Wyprawa do zoo” 

A kto zamieszkał w zoo? 

Czy Was ciekawi to? 

Opowiem wszystko Wam, 

Bo się wybieram tam. 

Dziecko powtarza – Bo się wybieram tam. 

Dzień dobry, panie lwie, 

czy pan mnie pożreć chce? 

Pan grzywę bujną ma 

I ryczy głośno łaaaa…, 

I ryczy głośno łaaaa…  

Spogląda krzywo wąż 

i syczy, syczy wciąż, 

i wije, wije się. 

Pogłaskać go? O, nie! 

Pogłaskać go? O, nie! 

A trąbą macha słoń. 

Czy mogę dać mu dłoń? 

Zatrąbił tru – tu – tu, 

Więc brawo biję mu. 

Więc brawo biję mu. 

Do domu wracać czas, 

Lecz przyjdę tu nie raz. 

Lecz przyjdę tu nie raz. 



Sprawdźmy co udalo się zapamiętać  

Rozmowa z rodzicem na temat treści piosenki. Pytania: 

 Jakie zwierzęta mieszkają w zoo? 

 Co to jest zoo? 

 Jak należy zachowywać się w zoo? 

 Dlaczego nie wolno karmić i drażnić zwierząt? 

 

W ramach utrwalenia wiadomości, proponuję kalambury  

Do tej zabawy możesz zaprosić domowników. 

Gracz wybiera jedno ze zwierząt mieszkających w zoo (nikomu nie mówi jakie zwierzę 

wybrał) i obrazuje je ruchami swojego ciała. Można też rozpoznać zwierzę po wydawanych 

dźwiekach. Zadaniem reszty uczestników jest, jaknajszybsze odgadnięcie o jakie zwierzę 

chodzi. Osoba, która odgadnie, jako następna pokazuje zagdkę  

Miłej zabawy!  

 

 

Zajrzyj do 3 części kart pracy.  

Na stronie 71, znajdziesz zadanie do wykonania. Najpierw narysuj 

po śladzie grzywę i ogon lwa. Następnie potnij pomarańczową 

kartkę lub krepinę na paski. Wyklej nimi grzywę lwa według 

wzoru. Dokończ kolorować rysunek. 

 

 

 

  



Wtorek 19.05.2020r. 

Cele: ćwiczymy narządy artykulacyjne, poszerzamy wiadomości na temat zwierząt, 

poznajemy zwierzęta egzotyczne, aktywizujemy myślenie, ćwiczymy umiejętność 

wypowiadania się na określony temat. 

Najpierw krótkie ćwiczenie, usprawniające narządy artykulacyjne 

Rodzic czyta dziecku treść opowiadania i razem z nim, wykonuje podane polecenia. 

„Krasnoludek w buzi” 

Pewnego dnia krasnoludek, który mieszka u każdego w buzi robił wielkie porządki. Najpierw 

umył dokładnie ściany (przesuwanie języka w stronę policzków i dokładne ich „umycie”), 

potem umył sufit (przesuwanie języka od zębów górnych do podniebienia); ponieważ i 

podłoga była brudna, umył ją dokładnie (opuszczamy jak najniżej język, myjemy dolne 

dziąsła); Umył także okna, najpierw ich stronę zewnętrzną, a potem od środka (przesuwanie 

języka po zewnętrznej stronie zębów, a potem po wewnętrznej); potem umył schody 

(wysuwanie języka na brodę); następnie umyła komin ( dotykanie językiem do nosa); Kiedy 

krasnoludek spojrzał przez okno spostrzegł przechodzącą sąsiadkę i pomachał do niej 

(przesuwanie języka z jednego kącika ust do drugiego, usta przy tym ćwiczeniu powinny być 

szeroko otwarte); W ten sposób dom został wysprzątany. 

Następnie, obejrzyj film edukacyjny, dzięki któremu poznasz zwierzęta 

egzotyczne   https://www.youtube.com/watch?v=MlZr2NTt-gM  

 Gdy już obejrzysz cały filmik, spróbuj wykonać poniższe polecenia: 

 Wybierz jedno zwierzę, i postaraj się krótko je opisać  

 Dokończ zdanie: Lubię zwierzęta bo… 

 Odpowiedz na pytanie: Gdzie możemy spotkać zwierzęta egzotyczne? 

 Na koniec, spróbuj wymienić jak najwięcej poznanych w filmie zwierzątek. 

 

Zadanie dla chętnych * 

Ulep z plasteliny swoje ulubione zwierzątko  

    

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MlZr2NTt-gM


Środa 20.05.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: znamy i stosujemy różne techniki plastyczne, utrwalamy informacje na temat zwierząt, 

doskonalimy umiejętność posługiwania się nożyczkami. 

Małpka z papierowego talerzyka. 

 

Potrzebne będą: 

 Papierowy talerzyk 

 Brązowa farbka 

 Pędzelek  

 Nożyczki 

 Klej 

 Szablony oczu, 

uszu i buzi małpki 

(dostępne w 

załącznikach lub 

wykonane z 

pomocą rodzica ) 

 

Etapy pracy: 

1. Przygotowany papierowy talerzyk, pomaluj brązową farbą i 

pozostaw do wyschnięcia. 

2. Następnie wytnij z pomocą rodzica pozostałe elementy: buzię, oczy i 

uszy. 

3. Gdy talerzyk wyschnie, przyklej do niego wycięte elementy – tak, jak 

na załączonym obrazku. 

 

Będzie mi bardzo miło, jeśli prześlecie do mnie zdjęcia 

efektów Waszej pracy!    

 

Dla chętnych* 

Cel: ćwiczymy pamięć. 

Rodzic, wypowiada rytmicznie nazwy kilku zwierząt egzotycznych, np. żyrafa, krokodyl, słoń. 

Zadaniem dziecka jest ich powtórzenie, w takiej samej kolejności. 



Czwartek 21.05.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: ćwiczymy spostrzegawczość, umiejętność przeliczania elementów, porównywanie 

elementów między sobą oraz klasyfikowanie ze względu na określoną cechę. 

Najpierw policz wszystkie znajdujące się na obrazku zwierzęta.  

Następnie, obrysuj czerwoną kredką największego hipopotama, a zieloną kredką - 

najmniejszego. 

                        



Dla chętnych* 

Znajdź w każdym rzędzie zwierzę, które nie pasuje do pozostałych  

i otocz je pętlą. 

 

 

  



Piątek 22.05.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: poszerzamy wiedzę na temat roli i zadań weterynarza, budzimy wrażliwość na potrzeby 

zwierząt, ćwiczymy pamięć oraz doskonalimy posługiwanie się nożyczkami. 

Kochane Malinki! Dzisiaj przypomnimy sobie, kim jest WETERYNARZ. 

Na początek, obejrzyjcie bajkę, dostępną tutaj  

https://www.youtube.com/watch?v=7I4gw454ENk  . Dowiecie się z niej 

ciekawych rzeczy o pracy weterynarza. 

Sprawdźmy co udało się zapamiętać: 

 Spróbuj opowiedzieć czym zajmuje się weterynarz. 

 

Kiedy już opowiesz o pracy weterynarza, zajrzyj do 3 części kart pracy. Na 

stronie 72, znajdziesz zadanie do wykonania. Powiedz, jak nazywa się 

lekarz, który leczy zwierzęta. Rysuj po śladach i połącz pacjentów z ich 

właścicielami. Które zwierzę nie ma swojego pana? Dorysuj jego 

właściciela. 

 

Dla chętnych* 

Jeśli masz ochotę, wytnij, znajdujące się w załącznikach puzzle. Następnie 

spróbuj je ułożyć.  

               

  

https://www.youtube.com/watch?v=7I4gw454ENk


Załącznik do zadania ze środy: oczy, buzia i uszy małpki. 

                                                   

                                              

                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Załącznik do zadania z piątku – PUZZLE. 

 

 

 


