
„ W zoo” 

 

Dziecko: ćwiczy aparat mowy, odtwarza prezentowane ruchy, rozpoznaje młode osobniki 
wybranych gatunków zwierząt, projektuje grę matematyczną, ustala zasady gry, rysuje i 
koloruje, rysuje linie faliste,  uczestniczy w zabawach słownych, zna litery i cyfry, jest sprawne 
manualnie, wykonuje pracę przestrzenną, rozwiązuje zagadkę, zna cechy charakterystyczne 
żyrafy, przelicza elementy, wodzi palcem po kształcie cyfry, dodaje i odejmuje elementy w 
zbiorach, zna kształt cyfry 0, układa i kreśli cyfrę 0, rysuje kredą. 
 
 
 

18.05. 

1. Ćwiczenie oddechowe wydłużające oddech „Przenosimy karteczki”. Dziecko otrzymuje 
rurkę plastikową i 6 małych kawałków papieru. Zadaniem dziecka jest przeniesienie za pomocą 
rurki papierków z jednego miejsca na drugie poprzez zasysanie powietrza. 
 
2. Opowieść ruchowa „Podróż samolotem”. Dziecko powtarza ruchy prezentowane przez 
rodzica: Zapraszam do podróży. Dzisiaj lecimy samolotem. Włączamy silniki: przekręcamy 
pokrętło trzy razy prawą ręką i dwa razy lewą ręką. Następnie zapinamy pasy. Uwaga: 
startujemy! Wyciągamy na boki ręce i lecimy (machamy rękami). Skręcamy w lewo, teraz 
prawo. Za chwilę lądujemy. Zwalniamy tempo i zatrzymujemy się (kucamy). Odpoczywamy 
przed kolejnym lotem. 
 
3. „Zwierzęta i ich młode” – połącz zwierzęta tak, aby utworzyć „rodziny” (osobniki dorosłe i 
młode). 
 

 



19.05. 

1. Zabawa logopedyczna „Rozbawiony min”. Dziecko prezentuje dowolną minę. Rodzic 
prezentuje dowolną minę, a dziecko naśladuje naśladuje pokazującego. 
 
2. Zabawa grafomotoryczna „Fale”. Dziecko otrzymuje kartkę papieru. Układa ją w poziomie 
i rysuje falę od lewej do prawej strony, starając się nie odrywać kredki (lub ołówka). 
 
3. Zabawa słowna w kole „Moje ulubione zwierzę to...”. Dziecko  kończy zdanie. 

4. Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 28–29) – utrwalenie liter i cyfr, doskonalenie 

umiejętności liczenia. 

5. Ćwiczenie grafomotoryczne „Włóczka dla kota”. Przy stoliku dziecko rysuje na środku kartki 
bloku rysunkowego kropkę. Następnie nie odrywając pisaka od papieru, prowadzi linię 
spiralną w kierunku przeciwnym do ruchów wskazówek zegara. 
 
6. Ćwiczenie rozwijające małą motorykę „Zabawki dla kotów”. Dziecko nawija włóczkę na np. 

wycięty z kartonu kwadrat . 

 

20.05. 

1. Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 30) – rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i 
sprawności grafomotorycznej. Dziecko rysuje po śladzie (najlepiej kredkami w różnych 
kolorach) odszukane zwierzęta. Nazywa je: żyrafa, delfin, krokodyl, lew. 
 
2. Wykonanie lwa – składanki (KA, k. 27). Dziecko wyjmuje szablon z karty i składa według 
wzoru. Przez dziurki przewleka kawałki włóczki, tworząc grzywę lwa.  
 
3. Rozwiązywanie zagadki. 
 
Co to za zwierzę? Najwyższe na świecie. 
Pójdźcie do zoo, a się dowiecie. 
Ma żółtą skórę w brązowe łatki. 
Nie zmieści się wcale do zwykłej klatki. (żyrafa) 

 

 



Czy wiesz, że….. 

Żyrafy są najwyższymi ssakami na Ziemi. Ich same nogi mają około 1,80 metra wysokości.  

 Występują w suchych sawannach Afryki, gdzie wędrują wśród otwartych równin i 
lasów. 

 Żyrafy jedzą ponad 40 kilogramów jedzenia dziennie. Przy diecie liściastej, oznacza to, 
że większość czasu spędzają na jedzeniu. 

 Pomimo długich szyi, żyrafy mają taką samą liczbę kręgów szyjnych jak ludzie. Jest ich 
tylko siedem. Każdy pojedynczy kręg jest duży, mierzący do 25 centymetrów długości. 

 Nowo narodzone żyrafy stoją na wysokości około 180 cm co czyni je wyższymi od 
większości dorosłych ludzi. 

 Chociaż żyrafy są bardzo wysokie, nie śpią zbyt wiele. Większość z nich ma od około 
10 minut do dwóch godzin snu dziennie. 

 Szyja żyrafy jest za krótka, by sięgnąć do ziemi. W związku z tym musi rozłożyć nogi na 
bok, by napić się wody. 

 Żyrafy przez większość czasu śpią na stojąco. 

  Uwielbiają jeść drzewo akacjowe, a długie szyjki sięgają do liści i pączków na 
drzewach. 

  Samce żyrafy używają swoich małych rogów, by czasem walczyć z innymi samcami. 

  Wzory na żyrafie są zupełnie wyjątkowe. Nie ma dwóch identycznych żyraf. 

 Żyrafy muszą pić wodę tylko raz na kilka dni. Większość wody pozyskują z diety 
roślinnej. 

 Żyrafy wydają dźwięki. Prychają, syczą i wydają dźwięki podobne do fletu, a także 
niskotonowe odgłosy poza zasięgiem ludzkiego słuchu. 

 Ich języki mogą mieć nawet 45 cm długości, co pozwala im uzyskać jedzenie z bardzo 
wysokich drzew. 

  Żyrafy są bardzo towarzyskimi zwierzętami i wędrują w grupach. Grupy te mają 
zazwyczaj około 15 członków prowadzonych przez dorosłego samca. Pozostałymi 
członkami są samice i młode samce. 

 

21.05.  

1. Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 33) – rozwijanie logicznego myślenia poprzez 
zaznaczanie zwierząt wskazanych przez Trampolinka (skrzydlate – papuga, pręgowane – zebra, 
łaciate – żyrafa, kudłate – lama, pełzające – wąż, skaczące – kangur, rogate – antylopa). 
 
2. „Wstążkowe  „ 0” – dziecko, stawiając stopę za stopą, chodzi po wstążce, sznurku rozłożonej 
na dywanie na kształt cyfry 0. 
 
3. Zabawa matematyczna „Porównujemy zbiory”. Rodzic rozkłada np. dwie miski, dwie 
szarfy, dwa sznurki tak aby powstały dwa zbiory. Do jednej wkłada 8 np. klocków, do drugiej 
nic. Dziecko podaje liczbę przedmiotów. Następnie rodzic prosi ochotnika, aby rozłożył klocki 
w taki sposób, aby w każdym zbiorze  było po równo. Rodzic podaje zadania do wykonania, 



np.: Zrób tak, aby w pierwszym zbiorze  było mniej klocków niż w drugim; Niech w pierwszym 
zbiorze będzie o jeden klocek więcej niż w drugim zbiorze. 
 

Dla chętnych: 
 

 



 
 



4. Wykonaj ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 32) – wyklejanie szablonu cyfry kawałkami bibuły, 
rysowanie cyfry palcem na kartce i w powietrzu. 
 
22.05. 
 
1. Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 31) – rozwijanie logicznego myślenia poprzez 
dopasowywanie elementu do grupy z tej samej kategorii. 
 
2. „Nad, obok, pod, za...” – Dziecko  wybiera jedną zabawkę. Rodzic ustawia ją w różnych 
miejscach względem krzesła. Dziecko określa położenie zabawki, używając określeń: nad, 
obok, pod, za, na, przed. 
 
3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej „Kolorowe zwierzaki” – dziecko rysuje na chodniku 
kolorową kredą zwierzęta mieszkające w zoo. 
 
4. „Niespodzianka” – zrób komuś bliskiemu niespodziankę…..    ( może to być dobry/miły 
uczynek, smaczna przekąska… na pewno wymyślisz, powodzenia!!!). 
 
 
 

 

Pozdrawiamy 

P.C & M.M 😊 


