
                                                  IDZIEMY  DO  ZOO  

Poniedziałek  18.05.2020r. 

„Kto mieszka w ZOO ?” -  budowanie wiedzy dzieci o świecie przyrodniczym w zakresie 
tematyki związanej ze zwierzętami zamieszkującymi zoo, poznanie pojęcia zoo, 
rozbudzanie ciekawości świata, doskonalenie sprawności grafomotorycznej, doskonalenie 
percepcji wzrokowej oraz zdolności  logicznego myślenia. 
WITAJCIE  kochane Niedźwiadki! 

Jesteśmy dumne, że tak wspaniale radzicie sobie z wykonywaniem różnych zadań, kart 
pracy, prac plastyczno-technicznych, przygotowaniem kanapek, jogurtu, jak i 
wykonywaniem  ćwiczeń  gimnastycznych.  
Drodzy Rodzice dziękujemy serdecznie za nadsyłane zdjęcia, na których to wszystko  
znakomicie  prezentujecie. Dziękujemy za owocną współpracę. 
Ż. M & A.R.  

 

W tym tygodniu chcę Was zabrać  do  ZOO   

Kto z Was był w zoo? Co to jest zoo? Co możemy tam zobaczyć ?  
Zapraszam Was do obejrzenia filmików, który  odpowiedzą  nam na zadane pytania    
Film „Poznajmy zwierzęta w ZOO”  https://www.youtube.com/watch?v=FQqBXuAK3OY   oraz 
ZOO - prezentacja   https://www.youtube.com/watch?v=uiH3OcmEYDU 
Czyli teraz już wiemy, że Zoo ( ogród zoologiczny)  to miejsce, w którym mieszkają różne żywe 

zwierzęta, w tym również  gatunki zwierząt  dziko występujących, które są pokazywane osobom 

zwiedzającym. 

Wizyta w zoo (szczególnie ta pierwsza) to dla większości takich maluszków, jak WY - ogromne 

przeżycie. Jeśli nie byliście jeszcze w prawdziwym zoo, to  w przedstawionych filmikach mieliście 

okazję zobaczyć  niektóre ze zwierząt, które w nich mieszkają i z łatwością zapamiętacie  ich nazwy. 

https://www.youtube.com/watch?v=FQqBXuAK3OY
https://www.youtube.com/watch?v=uiH3OcmEYDU


ZADANIE - Przekreśl obiekty, które nie pasują do ilustracji  i wyjaśnij dlaczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popraw po śladzie. 

 

 

 

 

 

 

 



KOLOROWANKI  DLA CHĘTNYCH  DZIECI ↓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wtorek 19.05.2020r. 

„ Idziemy do ZOO ?” – skupianie uwagi na przekazywanych treściach, utrwalanie wyglądu i 

nazw  wybranych zwierząt egzotycznych, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie  

improwizacji ruchowej do muzyki, wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt, 

uświadomienie konieczności  opieki i troski nad zwierzętami żyjącymi w zoo,  

aktywizowanie mowy i myślenia, ćwiczenie percepcji wzrokowej, stosowanie  określeń tył-

przód, tyłem-przodem.                                                            

Obejrzyjcie proszę filmik „Wycieczka do zoo” https://www.youtube.com/watch?v=rndOC2p0ULU 

a  następnie  podczas  słuchania  piosenki  pt.: „Idziemy do Zoo”  

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM spróbujcie wraz z rodzeństwem lub rodzicem 

zilustrować  treść piosenki ruchem (np. małpki skaczą hop, hop, hop-dziecko skacze itd…)   

 

 

A teraz  zapraszam Was  Kochane  Niedźwiadki  na rymowanki  z Lulkiem  - posłuchajcie  i 

utrwalajcie  nazwy  zwierząt ( żółw, papuga, lew, zebra,  słoń, żyrafa, hipopotam, wielbłąd, 

nosorożec, tygrys, wąż, małpka, kangur)  https://www.youtube.com/watch?v=xlXEn3l6vYM , 

Zobaczcie, jakie zagadki przygotował dla WAS – Lulek!  Następnie wykonajcie  zadania↓ 

 

-Wykonaj  ćwiczenie - karta pracy 2,k.59 – połącz w pary rysunki zwierząt, które są 

przedstawione tyłem i przodem. 

https://www.youtube.com/watch?v=rndOC2p0ULU
https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM
https://www.youtube.com/watch?v=xlXEn3l6vYM


 
-ZABAWA  DYDAKTYCZNA – Czy poznajesz te zwierzęta?                       

Rodzic prezentuje obrazki ilustrujące sylwety zwierząt egzotycznych na tle zachodzącego 
słońca. Zadaniem dziecka jest podanie ich nazwy i policzenie zwierząt tego samego gatunku 
na jednej  ilustracji   

 

 

 

  



 

  



 

 

 



Środa 20.05.2020r. 

Skąd pochodzą zwierzęta w zoo? – poznanie  wybranych środowisk , w których żyją 

zwierzęta egzotyczne, utrwalanie nazw zwierząt, rozwijanie zainteresowań przyrodą, 

rozwijanie logicznego myślenia, ćwiczenie spostrzegawczości i sprawności manualnej, 

doskonalenie umiejętności liczenia. 

 

Zoo  to niezwykłe miejsce, w którym mieszkają zwierzęta z najróżniejszych części świata! 

Obejrzyjcie filmiki edukacyjne, a dowiecie się :  

skąd pochodzą zwierzęta w zoo - https://www.youtube.com/watch?v=zq_UlNaWUS8 ,  

skąd się biorą zwierzęta w zoo - https://www.youtube.com/watch?v=5BuH7l-IwSs 

A  na tych ilustracjach widzimy wybrane dzikie zwierzęta, żyjące na wolności, które 

możemy oglądać właśnie w zoo. 

 

 

                                                            SAWANNA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zq_UlNaWUS8
https://www.youtube.com/watch?v=5BuH7l-IwSs


 

 

                                                             DŻUNGLA 

 

 

                                                             ANTARKTYDA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NA  TROPIE  ZWIERZĄT 

ZADANIE - Przyjrzyj się zwierzętom na obrazku. Skreśl te, które nie występują w dżungli. 

 

 

Policz tukany, papugi i kolibry. Narysuj właściwą ilość kropek w  odpowiednim  okienku. 

 

 

Policz tukany, papugi i kolibry. Narysuj właściwą ilość kropek w  odpowiednim  okienku. 

 

Policz tukany, papugi i kolibry. Narysuj właściwą ilość kropek w  odpowiednim  okienku. 

 

         TUKANY          KOLIBRY             PAPUGI 



 

 

  

DUŻE I MAŁE 

ZADANIE – w każdej  ramce  otocz pętlą zwierzę, które jest największe. 

Popraw po śladzie strumień wody, który wypuszcza najmniejszy wieloryb.  

Dorysuj trochę większy strumień średniemu wielorybowi i największy – największemu 

wielorybowi. 



Czwartek 21.05.2020r. 

Hipopotam –rozwijanie słuchania ze zrozumieniem, doskonalenie umiejętności 

manualnych, percepcji wzrokowej, utrwalenie nazw zwierząt egzotycznych, rozwijanie 

słownictwa czynnego, wykonywanie pracy zgodnie ze wzorem,  pogłębianie doświadczeń 

plastyczno-technicznych. 

 

Wysłuchajcie  proszę wiersza A. Frączek „CHICHOPOTAM”    

Wyszedł z błota hipopotam:                                       
– Cha-chi-cho-cha! – zachichotał.  
Słoń, zbudzony owym dźwiękiem, 
zakołysał trąbą z wdziękiem:  
– Tru-tu-tu-tu! Mój sąsiedzie!  
Co cię śmieszy, można wiedzieć?  
Hipopotam rzec coś chciał,  
lecz nie zdołał, bo się śmiał.   
Żółw guzdrała, wietrząc psotę, 
zaraz przygnał tu galopem, 
stado strusi zbaraniało,  
a lew ryknął: – Co się stało?! 
Hipcio zerknął na nich i...  
znów się chichrał: – Chi, chi, chi...  
– Czy pan ze mnie się naśmiewa?  
– spytał pawian, schodząc z drzewa. 
Chciał na śmieszka się obrazić,  
lecz... chichotem się zaraził.  
Wnet się śmiała cała plaża  
– wąż aż skręcał się i tarzał, 
żółw rechotał, zebry rżały, 
śmiechem parskał lew wspaniały.  
Calusieńki świat chichotał!  
Kto to sprawił? CHICHOPOTAM!  
TEN  WESOŁEK  RODEM  Z BŁOTA 



 
PO WYSŁUCHANIU WIERSZA, ODPOWIEDZCIE NA PYTANIA: 

- Co takiego robił hipopotam, że pozostałe zwierzęta bardzo się dziwiły?  
- Jakie jeszcze zwierzęta występują w wierszu? 
- Naśladujcie  śmiejącego się hipopotama. 
- Jak mógłby śmiać się żółw, a jak małpka? 
 

NASTĘPNIE  POSŁUCHAJCIE  PIOSENKI   https://www.youtube.com/watch?v=f8o7bZJ9vT0   

 ZADANIE   

A  teraz Kochani zajrzyjcie do KĄCIKA  ARTYSTY i wykonajcie  słonia  z gotowych elementów 
zgodnie ze wzorem. Dolepcie mu kły i zamocujcie  uszy, możecie też pomalować słonia szarą 
farbą,  słuchając   piosenki https://www.youtube.com/watch?v=B-fSa-QmEqg  
 

ZADANIE   

- słowne zabawy w zoo - odsłuchaj i wybierz odpowiedni obrazek  
http://pisupisu.pl/przedszkole/w-zoo 
 

- brakujące fragmenty - którego fragmentu brakuje w obrazku 
http://pisupisu.pl/przedszkole/brakujacy-fragment-12 

 
 
 

Kochane Niedźwiadki – na koniec dzisiejszych zadań - uroczy HIPCIO, który 

śpiewa tylko dla WAS    https://www.youtube.com/watch?v=YEwcWxT9vV8  

 
 
 

 
 
 

PUZZLE  DLA  CHĘTNYCH ! ↓ 

ZWIERZĘCE  PUZZLE – rodzic  prezentuje dziecku zestaw elementów do 

wycięcia i ułożenia z nich obrazka. Dziecko dopasowuje elementy do tła. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f8o7bZJ9vT0
https://www.youtube.com/watch?v=B-fSa-QmEqg
http://pisupisu.pl/przedszkole/w-zoo
http://pisupisu.pl/przedszkole/brakujacy-fragment-12
https://www.youtube.com/watch?v=YEwcWxT9vV8


 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



Piątek 22.05.2020r. 

Zabawa słowno-ruchowa, paluszkowa, zajęcia gimnastyczne - rozwijanie ogólnej 

sprawności ruchowej, doskonalenie ekspresji ruchowej, płynności ruchowej, wyczucia 

własnego ciała, ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała, rozwijanie  koordynacji 

słuchowo-ruchowej, ćwiczenie prawidłowego wdechu i wydechu.  

NA POCZĄTEK ZAPRASZAM WAS NA  ROZGRZEWKĘ  PRZY ZNANEJ  WAM  PIOSENCE  

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE - ĆWICZYMY CORAZ SZYBCIEJ ! 

 TERAZ  JUŻ  CZAS  NA  ZABAWY ! 

„Zwiedzanie  zoo” – zabawa słowno –ruchowa(Paulina Guzera)- ilustrowanie ruchem treści 

opowiadania. 

Pewnego słonecznego dnia przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do zoo /dzieci 

maszerują w miejscu/. Były bardzo ciekawe, jakie zwierzęta tam żyją /przykładają dłoń do 

twarzy w geście zastanawiania się/. Gdy weszły do zoo, najpierw zobaczyły żyrafy, które 

wyciągały powolnie szyję i jadły liście z drzewa /unoszą rękę ponad głowę i poruszają 

dłonią/. W drugiej zagrodzie żył sobie młody hipopotam, który podczas upałów pluskał się 

w wodzie /chodzą powoli na czworakach, opierając się na przedramionach/. Niedaleko 

bronił swojego królestwa wielki lew, który biegał po terenie, dumnie kręcąc głową (chodzą 

szybko na czworakach, opierając się na dłoniach i kręcąc głową/. Wszyscy podziwiali jego 

długą i puszystą grzywę. Duże zaciekawienie wzbudziły małpki, które skakały /podskakują 

w miejscu), biegały /biegają w miejscu/, tańczyły /tańczą w miejscu/, drapały się po 

brzuszku i po głowie /drapią się jedną dłonią po brzuchu, drugą po głowie/ i jadły banany 

/naśladują jedzenie banana/. Główną atrakcją były słonie, które wolno spacerowały 

/chodzą powoli na czworakach, opierając się na przedramionach/ i kręciły trąbami 

/przysiadają na piętach i kręcą przed sobą jedną ręką/. Pandy siedziały nieruchomo 

i obserwowały, co się dzieje dookoła /przykucają, opasując ramionami kolana i starają się 

pozostać w bezruchu/. Za to zebry hasały swobodnie po swoim wybiegu /biegają, 

przeskakując z nogi na nogę/. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć rodzinkę misiów 

polarnych podczas pływania /zatrzymują się i przebierają dłońmi przed sobą/. Duże białe 

łabędzie spacerowały wokół jeziorka /spacerują na sztywnych nogach, kołysząc się na boki/. 

Niedaleko foka wylegiwała się na brzuszku /kładą się na brzuchu, podpierają brodę rękami 

i wymachują złączonymi stopami/. Nad brzegiem jeziora czapla stała na jednej nodze /stają 

na jednej nodze i wyprostowują ręce na boki/. A kangury wysoko skakały /przemieszczają się 

po dywanie, podskakując obunóż/. Wąż pełzał, chcą się dostać na czubek gałęzi /kładą się na 

brzuchu z wyciągniętymi do przodu rękami i próbują się czołgać/. Żółwie chowały głowę, gdy 

zwiedzający ich obserwowali /klękają i układają głowę na kolanach, zakrywając złączonymi  

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


dłońmi kark/. Po zwiedzaniu dzieci wróciły do autokaru /maszerują w miejscu/. Były tak 

zmęczone, że od razu zasnęły /zwijają się w kłębek na dywanie/. Ach, co to był za piękny 

dzień!  

„Pięć małpek”- zabawa paluszkowa – ilustrowanie  ruchem rąk i paluszków  treści 

opowiadania. 

W dżungli kilka małpek żyło (kręcimy młynek rękami ), a dokładnie pięć ich było( wysuwamy 

rozłożoną dłoń do przodu ) Pierwsza małpka taka mała ( zginamy mały palec ) Druga małpka 

wciąż skakała ( zginamy palec serdeczny ) Trzecia małpka wciąż płakała ( zginamy palec 

środkowy ) Czwarta małpka wciąż się śmiała ( zginamy palec wskazujący ) Piąta małpka tak 

śpiewała ( pokazujemy kciuk ) W dżungli kilka małpek żyło ( kręcimy młynek rękami ) A 

dokładnie pięć ich było ( wysuwamy rozłożoną dłoń ). 

A  TERAZ  ZACHĘCAM  WAS  DO  WYKONANIA  ĆWICZEŃ Z WASZYMI  PLUSZAKAMI  

                                               

Huśtawka dla pluszaka  – ćwiczenie z elementem skłonu. 

Dziecko stoi w lekkim rozkroku. Trzymając zabawkę oburącz, wykonuje skłon w przód, 

opuszczając  ją  jak  najdalej  w tył (pomiędzy nogami). Wykonują wyprost z uniesieniem 

pluszaka do góry i skłon w tył. Następuje kilkakrotne powtórzenie ruchu huśtawki. 

 

Z dołu do góry – ćwiczenie doskonalące zmysł równowagi. 

Przedszkolak staje przed swoim pluszakiem ( zabawka na podłodze) na jednej nodze i stara 

się schylić do niego i podnieść go bez podpierania się drugą nogą. Po podniesieniu zabawki 

następuje zmiana nogi. 

 

Z lewej do prawej –ćwiczenie tułowia, skrętoskłony. 

Dziecko staje w lekkim rozkroku i kładzie zabawkę na dywanie przy prawej nodze. Na hasło 

rodzica zabiera zabawkę , prostuje się , kładzie ją przy drugiej nodze i wraca do pozycji 

wyjściowej. 

 

Latające pluszaki – zabawa rzutna. 

Dziecko podrzuca i łapie zabawkę oburącz, uważając, aby nie spadła na podłogę. Zabawie 

może towarzyszyć dowolna skoczna muzyka. 



 

Cii….. – ćwiczenie przeciwko płaskiej stopie. 

Przedszkolak przytula swoją maskotkę, która właśnie zasnęła. Wspina się na palce ( wcześniej 

zdejmuje skarpetki) i  chodzi  po sali  po cichutku, na paluszkach, tak aby nie obudzić swojej 

maskotki. 

 

Odpoczynek – wyciszająca zabawa oddechowa. 

Dziecko  kładzie się na dywanie na plecach. Zabawka leży na brzuszku dziecka. Przedszkolak 

oddycha spokojnie i na tyle głęboko, aby zabawki podnosiły  się i opadały. 

 

 

 


