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Temat: Odwiedzamy zwierzęta w zoo 

 

Piosenka  obowiązująca w tym tygodniu: 

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

Zapraszam do wirtualnej wycieczki Zoo:  

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

1. „Toczenie obręczy” – zabawa ruchowa. Rodzic toczy obręcz do dziecka i przyjmuje 

ją z powrotem. Odległość początkowo mała – trzy kroki. Po opanowaniu przez dzieci 

umiejętności łapania i toczenia obręczy odległość można zwiększyć.  

 

2. „Zwierzozwierz” – rysowanie wymyślonych zwierząt, swobodna aktywność 

plastyczna dzieci z wykorzystaniem kredek świecowych i kolorowego papieru, 

wymyślanie nazwy dla narysowanego zwierzęcia. Dzieci rysują wyobrażone zwierzęta 

i nazywają je. Następnie wspólnie z nauczycielem omawiają swoje prace i organizują 

wystawę. 

 

3.  „W zoo” – wysłuchanie wiersza D. Wawiłow, rozmowa kierowana na temat jego 

treści, wymienianie zwierząt występujących w utworze, wypowiedzi dzieci na temat 

tego typu ogrodów.  

 

Zoo  

W zoo jest wesoło,  

ludzie chodzą wkoło,  

byk ma duże rogi,  

bocian nie ma nogi,  

foka siedzi w stawie,  

nie widać jej prawie.  

Słonie wodę piją, 

 niedźwiedzie się biją, 

 sowa w domku siedzi, 

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


 boi się niedźwiedzi.  

Ale najładniejsze 

 są zielone rybki,  

patrzą sobie na mnie  

zza zielonej szybki  

i zębów nie mają, 

 i rogów nie mają, 

 i tylko tak sobie pływają, 

pływają, pływają, 

 pływają i się uśmiechają... 

 

 Danuta Wawiłow  

Po przeczytaniu wiersza rodzic rozpoczyna rozmowę z dziećmi. 

 Przykładowe pytania:  

– O jakich zwierzętach jest mowa w wierszu? 

 – Czego nie ma bocian? Gdzie siedzi foka? Co piją słonie?  

– Jakie zwierzęta są najładniejsze? Dlaczego? 

 

4. „Jakie to zwierzę?” – wykonanie ćwiczenia na karcie pracy, dopasowywanie 

fragmentu skóry, sierści lub piór do zwierzęcia. Dzieci nazywają zwierzęta, opisują 

ich sierść, umaszczenie i łączą z odpowiednimi wzorami. (Karty pracy str. 27) 

 

5. „Krokodyl i małpa” – wykonanie goryla i krokodyla z „Wycinanek-składanek” 

(dzieci, które mają wycinanki składanki w domu ). Dzieci wypychają sylwety zwierząt 

i zaginają je zgodnie z instrukcją rodzica. Odginają łuski na grzbiecie krokodyla. 

Dodatkowo rodzic może zaproponować dziecku wykonanie palm (liście z kolorowego 

papieru lub zielonej krepiny, a pień z plasteliny) i zbudowanie z nich dżungli dla 

zwierząt. 

 

6. „Zoo” – masażyk wg M. Bogdanowicz do wiersza B. Kołodziejskiego.  

 

Jedno  z was leży na brzuchu, a drugie siedzi obok. Najlepiej gdyby na początku 

rodzic był osobą masującą. Rodzic czyta wiersz i mówi, jak wykonać masaż. Uwaga! 

Należy zwrócić uwagę, że masaż ma być delikatny i przyjemny.  

 

Tu w zoo zawsze jest wesoło, (dziecko leży na brzuchu) 

tutaj małpki skaczą w koło, (wykonujemy na jego plecach ruchy naśladujące skoki po 

okręgu) tutaj ciężko chodzą słonie, (naciskamy płaskimi dłońmi) biegną zebry niczym 

konie, (lekko stukamy pięściami) 

 żółwie wolno ścieżką człapią, (powoli, lekko przykładamy płaskie dłonie)  

w wodzie złote rybki chlapią. (muskamy raz wierzchem, raz wewnętrzną stroną dłoni)  

Szop pracz, takie czyste zwierzę, ciągle sobie coś tam pierze. (pocieramy rękami, 

naśladując pranie)  

Struś dostojnie w koło chodzi, (powoli kroczymy dwoma palcami) 



 spieszyć mu się nie uchodzi. A w najdalszej części zoo dwa leniwce się gramolą, 

(wolno posuwamy dłonie od boków ku środkowi)  

wolno wchodząc na dwa drzewa, (posuwamy dłonie od dołu ku górze) 

 gdzie się każdy z nich wygrzewa (zatrzymujemy dłonie) i zapada w sen głęboki. 


