
GRUPA IV „KOTKI” (zadania z * mogą robić 5-latki) TEMAT TYGODNIA: HIPOPOTAM I 
INNE ZWIERZĘTA 
 
PONIEDZIAŁEK 
1. Posłuchaj opowiadania, a potem odpowiedz na pytania.* 
„Bajka o Hipciu Buntowniczku” – bajka terapeutyczna 
  Na afrykańskiej, słonecznej sawannie znajdowała się średniej wielkości wioska o nazwie 
„Hippolina”. Rosło w niej kilka akacjowych drzew i cztery potężne baobaby. Pod każdym 
drzewem znajdowały się różnej wielkości domy, wykonane z twardej trzcinowej trawy. Na 
środku miasteczka była szeroka sadzawka, której niebieska woda iskrzyła się w świetle 
palącego słońca. Wokół niej codziennie gromadziło się stado ogromnych i ciężkich 
hipopotamów, mieszkańców, Hippoliny, którzy spragnieni ochłody i orzeźwienia pluskali się 
w wodzie od wschodu do zachodu słońca. 
  W wiosce mieszkały hipopotamy w różnym wieku. Były wśród nich Hipcie Seniorzy, którzy z 
racji swojego sędziwego wieku i wielkiej mądrości, byli najbardziej szanowanymi zwierzętami 
w całej miejscowości. Oprócz nich w Hippolinie zamieszkiwały także hipcie w średnim wieku, 
które pilnowały porządku i zabezpieczały byt wszystkim mieszkańcom, a także najmłodsze 
hipcie, które dzięki swojej energii i pomysłowości wypełniały wioskę radosnymi śpiewami i 
krzykami aż do zmierzchu. 
  W jednym z domków przykrytych zieloną strzechą mieszkał wraz z mamą, tatą i młodszą 
siostrą Hipcio Szarak. Hipcio miał 9 lat i był już w 3 klasie. W szkole miał wiele kolegów i 
koleżanek.  I bardzo lubił spędzać z nimi czas. Jednak najlepiej bawił się z Hippolinem 
Niebieskim, który słynął z tego, że zawsze miał wspaniałe pomysły i potrafił zrobić coś z 
niczego. Hipcio Szarak uwielbiał wymyślane przez niego zabawy, ponieważ dzięki temu 
nigdy się nie nudził. Poza tym Hippolin był jedynym zwierzakiem w wiosce, który wydawał się 
go rozumieć. Inne hipopotamy często nie chciały bawić się razem z Szarakiem, ponieważ 
uważały, że jest wybredny i przez to, że nigdy nie chce bawić się z nimi w sadzawce, 
pokazuje swoją wyższość nad innymi. Małe hipcie uważały, że Hipico Szarak jest 
zarozumiały i egoistyczny, a wiadomo, że mało kto chce się bawić z kimś kto widzi wyłącznie 
czubek własnego nosa. Hipciowi było często  z tego powodu bardzo przykro, ale obiecał 
sobie, że nigdy nie przyzna się innym hipopotamom, dlaczego nie lubi bawić się z nimi w 
sadzawce. Stwierdził, że będzie twardy i nigdy nie przyzna się do swojej słabości. Poza tym 
zawsze jak hipcie biegły bawić się w wodzie on prosił Hippolina Niebieskiego żeby wymyślił 
coś fajniejszego i bardziej oryginalnego niż kąpiel, a ten nigdy mu jeszcze nie odmówił. 
Któregoś dnia, kiedy lekcje w szkolnym Hippodromie już dobiegły końca, jeden z hipciów 
krzyknął wesoło: 
– Ścigajmy się! Kto pierwszy w sadzawce ten wygrywa! 
Podekscytowane hipopotamki pobiegły co sił w nogach w stronę wody. Ku zaskoczeniu 
Szaraka razem z nimi zerwał się uradowany Hippolin. Szarak wystraszony tym, że zostanie 
sam, krzyknął za nim z całych sił: 
– Hippolinie zaczekaj! 
Podbiegł do niego i zdyszany zapytał: 
– Co robisz, dlaczego biegniesz razem z nimi? 
Na to Hippolin odrzekł: 
– Jak to dlaczego? Mam ochotę pobawić się w wodzie. Jest tak parno i gorąco dzisiaj. Moja 
niebieska skóra aż się prosi, żeby choć trochę skropić ją zimną wodą. 
– Ale przecież zabawy w wodzie są takie oklepane. Chodź na polanę, z pewnością 
wymyślisz jakąś fajniejszą i bardziej oryginalną grę. 
– Tylko, że ja nie mam ochoty na zabawę na polanie. Chciałbym się popluskać z innymi! 
Może po prostu przyłączysz się do nas. Chodź! Zobaczysz będzie super! 
– Ale ja nie chcę się bawić w takie głupie gry! 
Zdziwiony Hippolin spojrzał na swojego kolegę, po czym powiedział do niego ze złością: 
– To jednak prawda co mówią o Tobie. Jesteś egoistą i myślisz tylko o własnych 
zachciankach. To, że Ty nie masz ochoty na zabawę w wodzie nie znaczy, że ja nie mogę 



tego robić. Chociaż raz mógłbyś zrobić to, na co ja mam ochotę, a nie ciągle tylko myślisz o 
sobie! Skoro taki jesteś to baw się sam! Cześć! 
Powiedziawszy to Hippolin Niebieski odwrócił się i odszedł z obrażoną miną. Szarak 
pomyślał sobie w duchu, że da sobie radę bez przyjaciela i pokaże wszystkim, że świetnie 
potrafi się bawić sam. Zwrócił się w kierunku polany i obmyślał plan zabawy. Jednak, kiedy 
dotarł na miejsce wciąż nie wiedział, w co mógłby się bawić. Wszystkie pomysły, jakie 
przychodziły mu do głowy wymagały obecności innych osób, a on został zupełnie sam. 
Usiadł więc w cieniu akacjowego drzewa i zalał się rzewnymi łzami. Płakał tak głośno, że 
słychać go była aż na oddalonej o kilkanaście metrów drodze, po której spacerowała właśnie 
najmądrzejsza hipopotamica Pani Hiacynta. Kiedy usłyszała ten doniosły szloch pokierowała 
się w kierunku drzewa, pod którym siedział zapłakany Szarak. Kiedy zbliżyła się do niego 
zapytała łagodnym głosem: 
– Hej Mały, dlaczego płaczesz? Czy mogę jakoś pocieszyć Twoje strapione serduszko? 
Hipcio spojrzał na nią zapłakanymi oczami i szlochając powiedział: 
– Bo wie Pani, nikt nie chce się ze mną bawić! Oni myślą, że jestem egoistą, a ja się po 
prostu boję… 
– Czego się boisz? 
– Boje się wody! Dlatego nie chcę się bawić w sadzawce! 
– Czyli wszyscy myślą, że jesteś małym egoistą i gardzisz kąpielą w wodzie razem z innymi 
hipopotamkami, a Ty po prostu boisz się wody, dobrze zrozumiałam? 
– Dokładnie tak! 
– Dlaczego więc im tego nie powiesz? 
– Bo oni będą się ze mnie śmiali! Co ze mnie za hipopotam, który nie lubi wody! 
Kiedy to powiedział, mały Hipcio zalał się ponownie rzewnymi łzami. Wtedy Hipopotamica 
Hiacynta objęła go swoją wielką, silną łapą i powiedziała: 
– Nie ma nic złego w tym, że boisz się wody. Każdy jest inny i założę się, że wszyscy się 
czegoś boją. 
Zdziwiony Szarak podniósł głowę i zaciekawiony zapytał mądrą hipopotamicę: 
– Naprawdę?! A Pani się czegoś boi? 
Hiacynta uśmiechnęła się do niego i z pełnym przekonaniem powiedziała: 
- Oczywiście, że tak! Bardzo długo nie chciałam się do tego nikomu przyznać, bo tak samo 
jak Ty myślałam, że strach przed czymś to ogromny wstyd. Kiedy byłam trochę młodsza od 
Ciebie odkryłam, że szalenie boję się pająków. Kiedy widziałam niedaleko siebie to małe 
stworzenie z kilkoma nogami, serce zaczynało mi bić mocniej, a na czole pojawiały się krople 
potu. Do tej pory bardzo się boję pająków, ale nie wstydzę się już o tym mówić, ponieważ 
odkryłam, że każdy zwierzak, jakiego dane mi było poznać, a uwierz mi, że poznałam ich 
bardzo dużo, ma przed czymś stracha. Jedni boją się much, inni węży, a jeszcze inni spania 
w ciemnym pokoju. Jestem pewna, że jakbyś zapytał swoich kolegów i koleżanki, czego oni 
się boją, każdy powiedziałby Ci o swoich lękach. Pamiętaj jednak, że mówienie o tym to nie 
jest nic złego i nie ma się zupełnie czego wstydzić. Myślę, że jak wyznasz prawdę swoim 
znajomym będzie Ci lżej na serduszku, a im także zrobi się raźniej, bo zobaczą, że 
odczuwanie strachu nie jest powodem do wstydu. 
Zasłuchany Hipcio Szarak zerwał się po tych słowach na równe nogi i powiedział z 
podniesioną głową: 
- Ma Pani rację Pani Hiacynto! Nie mogę być już dłużej takim boi-dudkiem. Pójdą nad 
sadzawkę i powiem wszystkim prawdę! Niech wiedzą, że nie jestem zarozumiały. Jestem 
normalnym hipopotamem tylko po prostu boję się wody. Nie będę się już dłużej tego 
wstydził! 
– Brawo!– Powiedziała z dumą Pani Hiacynta - Zobaczysz, że wkrótce za twoim przykładem 
pójdą inne hipopotamki i każdy przyzna się do swoich strachów. 
– Dziękuję Pani Hiacynto! 
– Trzymam za Ciebie kciuki mały! Jesteś bardzo odważnym Szarakiem! 
Hipcio Szarak pobiegł nad wodę, a kiedy stanął nad brzegiem sadzawki wszystkie 
hipopotamki zamilkły na chwilę i zdziwione popatrzyły w stronę kolegi. Szarak dumnie 
podniósł głowę i powiedział: 



- Chciałbym się do czegoś przyznać! Ja wcale nie jestem egoistyczny. Bardzo lubię się z 
Wami bawić! 
Kiedy to wyznał nagle odezwała się Lśniąca Hippolina: 
– Tak, to dlaczego zawsze, kiedy proponowaliśmy Ci zabawę w sadzawce, Ty mówiłeś że 
nie lubisz tych głupich gier i wolisz bawić się w coś fajniejszego? 
Szarak spuścił nieco głowę i ściszonym, lekko zawstydzonym głosem powiedział: 
– Bo ja się boję wody i wstydziłem się Wam do tego przyznać… 
Nad sadzawką zapanowała kompletna cisza. Wszyscy zamarli w bezruchu i ze zdziwieniem 
spoglądali na Szaraka. Hipcio poczuł się nieswojo. Ogarnął go strach, że za chwilę wszyscy 
jego koledzy i koleżanki wybuchną gromkim śmiechem, a on zawstydzony wróci do domu. 
Tymczasem gdzieś z tłumu wyrwał się znajomy głos Niebieskiego: 
– Właściwie to ja też się czegoś boję i nigdy nikomu o tym nie mówiłem. Boję się duchów, 
dlatego często w nocy śpię przy zapalonym świetle. 
– A ja – rzekła nieśmiało Lśniąca Hippolina- boje się ptaków z wielkimi dziobami i dżdżownic! 
– Ja też się boję dżdżownic i burzy się boję! - zawtórował jej inny hipopotam. 
Nagle nad wodą rozległy się coraz głośniejsze rozmowy na temat różnych lęków, jakich 
doświadczały hipopotamki. Szarak stał uśmiechnięty na brzegu i z sekundy na sekundy czuł 
się coraz bardziej dumny z siebie. „Pani Hiacynta miała rację” – pomyślał sobie w duchu. Nie 
ma nic strasznego w tym, że czegoś się boimy. Mówmy o tym otwarcie, a wtedy zobaczymy, 
że niczego nie musimy się wstydzić! 
Kiedy tak sobie rozmyślał poczuł na  ramieniu łapę swojego ulubionego przyjaciela. Hippolin 
poklepał go bratersko po plecach i powiedział: 
– Od początku wiedziałem, że nie jesteś zarozumiały. Przepraszam, że tak się uniosłem. Już 
teraz będę pamiętał, że nie lubisz wody.  
– A ja będę wiedział, że boisz się duchów - odrzekł spokojnie Szarak. 
– To jak idziemy się bawić na polanę?- zapytał ochoczo Niebieski. 
–  Jasne! - radośnie krzyknął Hipcio - Czy ktoś chciałby się do nas przyłączyć?- zapytał 
resztę małych hipopotamów. 
– Taaaak!- odezwały się hipcie. Ruszyli więc całą gromadą na zieloną polankę, gdzie bawili 
się aż do zachodu słońca. Każdy czuł się lekko i swobodnie, bo dzięki Szarkowi dowiedzieli 
się, że nie trzeba się wstydzić swoich lęków. W końcu obawianie się czegoś to nic złego! 
Każdy z nas jest inny i każdy czegoś innego się boi. 
 

 

Kto mieszkał w wiosce o nazwie Hippolina? 
Czy najmłodsze hipopotamy chodziły do szkoły? 
Z kim przyjaźnił się Hipcio Szarak? 
Czego bał się Hipcio Szarak, a czego pani Hiacynta? 
Czy jest coś, czego Ty się boisz? 
 

2. Spójrz na bawiące się małpki. Która z nich nie ma pary?*(poniżej) 
 
3. Wykonaj karty pracy (poniżej): 
- Hipopotam – utrwalanie pojęć dotyczących położenia w przestrzeni* 
- szyfr i labirynt*  
 

 

 

 



 

 



W prawym górnym rogu narysuj słońce, w lewym dolnym rogu narysuj kwiatek, pod 
hipopotamem narysuj trawę, w lewym górnym rogu narysuj chmurę, nad hipopotamem 
narysuj ptaka, pokoloruj hipopotama. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Każda litera została zastąpiona obrazkiem. Jaki wyraz został zaszyfrowany? 
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 Znajdź drogę wyjścia z labiryntu. Pamiętaj, żeby nie dotykać ścian.                                                              

 



WTOREK 

1. Jaką głoskę słyszysz na początku tych wyrazów?* Hamak, huśtawka, hak, historia 
 
2. Przeczytaj samodzielnie.  

Znajdź wszystkie litery* h, H. 
 

Halinka lubi hamburgery. 
Helenka haftuje kwiaty dla kuzynki. 
Hamak stoi na tarasie. 
Hubert rysuje historyjki o hipopotamie. 
W imbryku jest herbata. 
Hipopotam uwielbia błoto. 
 

Dodatkowa czytanka dla ochotników. 

Co to za hałas? Co to za huk? 
To helikopter. 
A tutaj cyrk. Tu duży namiot. 
Tu lew, małpy, węże i hipopotam. 
Obok lwa stoi hiena. 
A na arenie małpa i hulajnoga. 
Ale heca! Ha! Ha! Ha! 
Brawo! Brawo małpa! 
 
3. Popatrz jak piszemy wielką i małą pisaną literę h. Napisz literę po śladzie i samodzielnie 
(karta poniżej). 

 



 



4. Zabawa badawcza. Wytnij otwór w kartonie i podklej go przezroczystą folią. Nalej na folię 
trochę wody. Sprawdź, jak przez nią widać np. wykonany obrazek z hipopotamem. Czy jest 
inny?* 

 

ŚRODA 

1. Posłuchaj piosenki i naucz się jej śpiewać, jeśli chcesz.* 

https://www.youtube.com/watch?v=uG0aRu5oX6M 

1. To piosenka czarno – biała 
Cała w paski jest ubrana 
Są raz czarne, a raz białe 
I to bardzo jest ciekawe 
I to bardzo jest ciekawe 

Ref: Pani Ze, Ze, Ze 
Pani Bra, Bra, Bra 
Pani Ze, Pani Bra 
Pani Zebra paski ma / x2 

2. W dzień jak konik zebra bryka 
W noc pojawia się i znika 
Swym pędzelkiem na ogonie 
Domaluje paski sobie 
Domaluje paski sobie 

Ref: Pani Ze, Ze, Ze 
Pani Bra, Bra, Bra 
Pani Ze, Pani Bra 
Pani Zebra paski ma / x2 



3. Zebra żyje gdzieś w Afryce 
W ZOO ją także zobaczycie 
Może na ulicy leżeć 
Wtedy po niej przejść możecie 
Wtedy po niej przejść możecie 

Ref: Pani Ze, Ze, Ze 
Pani Bra, Bra, Bra 
Pani Ze, Pani Bra 
Pani Zebra paski ma / x4 

2. Ile jest słoni, lwów papug i bawołów? Ile razem jest zwierząt? Których zwierząt jest 
najwięcej, a których najmniej?*  
Jeśli 5 papug odleci, to których zwierząt będzie najwięcej? Jeśli wszystkie bawoły opuszczą 
grupę, których zwierząt będzie najmniej? Zwierzęta na obrazku można podzielić na duże i 
małe albo na roślinożerne i mięsożerne. W jaki inny sposób można podzielić te zwierzęta?

 
 



3. Wykonaj kartę pracy – kolorowanie wg kodu (karta poniżej)* 

4. Naucz się wybranych nazw zwierząt w języku angielskim* 

https://pl.speaklanguages.com/angielski/s%C5%82ownictwo/zwierz%C4%99ta-egzotyczne 

5. Potnij obrazek i ułóż puzzle. Możesz nakleić na kartę (karta poniżej)* 



 

 



 



CZWARTEK 

1. Przeczytaj podane wyrazy. 
Podziel wyrazy na sylaby. Który wyraz ma najwięcej sylab, a który najmniej?* 

Filharmonia, hasło, hełm, bohater, 
hala, hałas, hulajnoga, humor, 
hamowanie, hokej, hak 
2. Wykonaj ćwiczenia.  Zumba*  https://www.youtube.com/watch?v=knpyS_QGwNw 

3. Posłuchaj ciekawostek o hipopotamie. Która informacja zaskoczyła Cię najbardziej? * 

1. Obecnie wyróżniane są dwa gatunki: hipopotam nilowy oraz hipopotam karłowaty. 
2. Mleko hipopotama ma różową barwę. 
3. Hipopotam jest w stanie otworzyć usta o 180 stopni. Dzięki temu może połknąć człowieka 
w całości. Na szczęście zwierzęta te nie jedzą mięsa. 
4. Hipopotamy muszą dbać o odpowiednie nawilżenie ciała. Jeśli ich skóra wyschnie, po 
prostu zacznie pękać. 
5.Gdy młody hipopotam jest nieposłuszny samica bodzie je głową, a gdy zachowuje się 
grzeczne, jest lizany przez mamę. 
6. Oglądając filmy przyrodnicze można zaobserwować, że hipopotamy często unoszą usta. 
Wydawać by się mogło, że jest to ziewanie. W rzeczywistości jest to sposób wyrażenia 
groźby i ostrzeżenia. 
7. Duże hipcie, to duże leniuszki. Uwielbiają wylegiwać się w wodzie. Zazwyczaj zanurzają 
całe ciało w celu jego ochłodzenia. 
8. Hipopotamy wydzielają tłustą, czerwoną substancję, która działa jak nawilżacz, blokada 
przeciwsłoneczna i chroni je przed zarazkami. 
9. Hipopotamy mogą zamknąć nozdrza i uszy, aby zapobiec przedostawaniu się wody.  
10. Nazwa Hipopotam pochodzi od starożytnego greckiego słowa „koń rzeczny” 
11. Pomimo swojego krępego kształtu i krótkich nóg hipopotam może z łatwością 
prześcignąć większość ludzi.  
12. Hipopotam żyje do 40 lat. 
13. Ze względu na swoje duże rozmiary hipopotam jest trzecim co do wielkości ssakiem 
lądowym zaraz po słoniu i nosorożcu  
14. Hipopotamy rodzą się w wodzie 
 
5. Wykonaj karty pracy (poniżej): 
 - zwierzęta i ich nogi* i brakujące litery  
- kodowanie*    
Oto mała podpowiedź do jednej z kart :)  

 

 



Połącz zwierzę z jego nogami. Prowadź linię tak, aby nie dotknąć ścian. Każdą drogę narysuj 
innym kolorem. 

 

Wpisz brakujące litery Y, I, A, U, E, aby powstały nazwy zwierząt 

T…GRYS 

H…POPOTAM 

M...ŁPA 

PAP…GA 

Z…BRA 



Pola z daną liczba oczek pokoloruj na określony kolor: 
5 kropek - CZARNY 
6 kropek - BRĄZOWY 
7 kropek - POMARAŃCZOWY 
8 kropek- RÓŻOWY 
9 kropek- NIEBIESKI 
 

 

   



PIĄTEK 

1. Odpowiedz na pytania:* 
Czy lwy potrafią wspinać się na drzewo? 
Czy lwy lubią być same, czy wolą żyć w grupie? 
Co lubią robić małe lwy? 
Kto zdobywa pożywienie w rodzinie lwów? Lew czy lwica? 
A teraz obejrzyj film przyrodniczy i sprawdź czy Twoje odpowiedzi były prawidłowe 
https://www.youtube.com/watch?v=Ab7C9F6e17E 
 
2. Rozwiąż zagadki, a potem ułóż własne o kangurze, lwie i hipopotamie.* 
- Malowany konik w paski jest zwierzęciem afrykańskim. ZEBRA  
- W afrykańskich krajach żyje. Długie nogi ma i szyję. ŻYRAFA 
- W Australii na drzewach żyję, tam śpię, jem i piję. Mym przysmakiem oczywiście 
są eukaliptusa liście. KOALA  
- Skacze, psoci i figluje, z gałęzi na gałąź przeskakuje. Kto figlarkę ową zna, chętnie jej 
banana da. MAŁPA 
- Jakieś zwierzę w trawie syczy, pewnie szuka tam zdobyczy. Skóra pokryta łuskami z 
ciekawymi jest wzorkami. WĄŻ 
 
3. Wykonaj karty pracy: rozsypanka i pisanie litery h (karty poniżej). 
4. Poćwicz swoją pamięć. Naucz się wyliczanki.* 
Przez tropiki, przez pustynię 
Toczył wielbłąd wielką dynię 
Toczył, toczył dynie w dół 
Pękła dynia mu na pół. 
Pestki się z niej wysypały 
Więc je zbierał przez dzień cały. 
Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! 
Ile pestek zbierzesz Ty? 
 
4. Wykonaj pracę plastyczną.* 
Będą Ci potrzebne: żółty, biały, pomarańczowy i czarny papier, talerzy papierowy, żółta 
farba, marker, nożyczki, klej, pędzelek. Jeśli nie masz talerzyka to wytnij koło z żółtego 
papiery. Oto wzór. Pamiętaj, że Twój papierowy lew nie musi być identyczny. 

 



 

 

         



Połącz linią litery tak, aby utworzyły wyrazy: ZEBRA, PUMA, GORYL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Połącz w pary takie same nazwy zwierząt napisane raz wielkimi, a raz małymi literami.  

krokodyl                                      PANDA 

tygrys                                         PAPUGA 

panda                                        TYGRYS 

papuga                                      KROKODYL 
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