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Temat: W ogrodzie zoologicznym 

 

Piosenka  obowiązująca w tym tygodniu: 

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

 

1. „Koty i myszka” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Rodzic rysuje lub układa ze 

sznurka linię przez całą szerokość pokoju, naprzeciwko linii ustawia „mysią norkę” 

(obręcz lub koło), w której siada dziecko – „myszka”. Reszta członków rodziny to 

„koty” - stają za linią. „Myszka” zasłania oczy rękami, wtedy „koty” biegają, aby ją 

złapać. Gdy „myszka” odsłania oczy, wszystkie „koty” zastygają w bezruchu; jeśli 

któryś z nich się poruszy, wraca za linię.  

 

2. „Parada zwierząt egzotycznych” – zabawa naśladowcza. Rodzice dzieci to zwierzęta 

egzotyczne. Przy akompaniamencie utworu „zwierzęta” paradują po kole.  

Link do podkładu muzycznego https://www.youtube.com/watch?v=xqtbI2RgGag 

 

 

3.  „Ogród zoologiczny” – rozmowa kierowana, wyjaśnienie pojęcia „ogród 

zoologiczny” oraz celowości jego tworzenia. Rodzic pokazuje dziecku plansze lub 

ilustracje przedstawiające zoo i mówi: 

 Udamy się na wycieczkę do ogrodu zoologicznego. można tam zobaczyć? Czy 

zwierzęta w ogrodzie zoologicznym są szczęśliwe? Po co zakłada się ogrody 

zoologiczne? Dzieci udzielają odpowiedzi na pytania na podstawie wcześniej zdobytej 

wiedzy i ilustracji. Następnie rodzic wyjaśnia pojęcie „ogród zoologiczny”, objaśnia 

również celowość tworzenia takich ogrodów.  

 

Zapraszam do wirtualnej wycieczki Zoo:  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM
https://www.youtube.com/watch?v=xqtbI2RgGag
https://www.opole.pl/wirtualne-spacery/zoo_prezentacja/index.html


 

4.  „Żyrafa fa fa” – wiersz.  Dzieci powtarzają za rodzicem krótkie fragmenty tekstu 

mówione rytmicznie ze zmienną dynamiką i w różnym tempie.  

 

Dziś zagadkę mam dla dzieci. 

 Posłuchajcie, czy zgadniecie:  

szyję aż do nieba ma, małą główkę, różki dwa. 

 

To żyrafa fa, fa, fa, fa,  

wysoka jest jak szafa.  

To żyrafa ra, fa, fa, żyrafa fa, fa, fa.  

 

Cała w plamki jest i łatki,  

zjada trawę, listki, kwiatki. 

 Jak nazywa się ten zwierz?  

Powiedz szybko, jeśli wiesz! 

 

To żyrafa fa, fa, fa, fa, 

 wysoka jest jak szafa. 

 To żyrafa ra, fa, fa, 

 żyrafa fa, fa, fa. 

 

 

 

5. „Parada zwierząt” – zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych. Dzieci wcielają się w rolę 

zwierząt, inną przy każdym ćwiczeniu.  

1. „Kangury” – zabawa z elementem skoku. Rodzic układa szarfy w małych 

odstępach. Dzieci – kangury przeskakują przez nie obunóż. 

2. „Małpki na spacerze” – zabawa z elementami równowagi. Rodzic wyznacza trasę 

za pomocą skakanek. Dzieci  przechodzą po ułożonej linii, zachowując równowagę.  

3. „Koniki” – zabawa z elementami biegu. Dzieci i rodzice stają w parach na linii 

startu. Za pomocą szarf tworzą zaprzęgi. Na umówiony sygnał biegają, a potem 

spacerują po określonym terenie i wracają na linię startu 

4.  „Żółwie” – rymowanka gamowa (na melodii gamy dur śpiewanej w górę lub w 

dół). Podczas zabawy dzieci naśladują ruchy pajacyków, którym zrywają się nitki. Na 

melodię gamy durowej do góry dzieci śpiewają pierwszy wers rymowanki, 

jednocześnie podnosząc coraz wyżej ręce, aż do wyciągnięcia wysoko dłoni, 

wyprostowania rąk w górze. Na melodii gamy śpiewanej w dół (drugi wers) luzują po 

kolei: dłonie (dwie sylaby), łokcie (dwie sylaby), ramiona (dwie sylaby), głowę i ręce. 

Wygląda to tak, jakby pajacykowi zrywały się kolejne nitki.  

Żółwie dwa na górze stały, (ręce w górę)  

potem z góry się sturlały. (ręce w dół)  

 



6.  „Którędy do słonia?” – zabawa tropiąca, właściwe odczytywanie graficznych 

znaków informacyjnych. Rodzic wyznacza trasę i układa w różnych miejscach 

kartoniki z oznaczeniami, np. strzałka, bębenek, wykrzyknik, parasolka, nutka. Na 

końcu trasy umieszcza sylwetę lub maskotkę słonia oraz owoce w koszu, np. banany. 

Rodzic objaśnia zasady zabawy:  

Wyobraź sobie, że jesteśmy w zoo. Idziemy do słonia. Nie znamy drogi. Musimy 

kierować się oznaczeniami znalezionymi na trasie. Każdy kartonik oznacza jakąś 

wskazówkę lub zadanie. I tak: strzałka – kierunek marszu, parasolka – marsz 

obrotowy (obracanie się wokół własnej osi), nutka – trzeba zaśpiewać piosenkę, 

kangur – skaczemy obunóż, przekreślona trąbka – idziemy w całkowitej ciszy.  

Dzieci wraz z rodzicem podążają trasą, zgodnie odczytując znaki graficzne i 

wykonując polecenia. Po dotarciu do słonia znajdują kosz z bananami, które zjedzą 

wspólnie z rodzicem na podwieczorek.  

 

7. „Zgadnij, co to za zwierzę” – zabawa naśladowcza w formie zagadki. Zabawa polega 

na tych samych zasadach co kalambury. Najpierw rodzic naśladuje zwierzę, a 

zadaniem dziecka jest odgadnąć co to za zwierzak. Później role się zmieniają- teraz 

odgaduje rodzic. 


