
GRUPA  III 
TEMAT: Zwierzęta egzotyczne 

 
PONIEDZIAŁEK 

 
1. Zabawa ruchowa utrwalająca stron lewą i prawą: „Idź w kierunku..” - rodzic 

wyznacza start i metę. Dziecko ma za zadanie dotrzeć do mety dzięki instrukcji 
rodzica np.: 4 kroki do przodu, dwa kroki w lewo, 2 kroki do przodu, 2 w prawo, 
jeden do tyłu itd. 

 
2. Wysłuchanie wiersza pt.: „Gdzie był Krzyś?” Z. Bronikowskiej 

- Gdzie byłeś Krzysiu? 
- Daleko…. 
W Afryce, nad rzeką Nilem! 
A dwa kroki przede mną 
kąpały się dwa krokodyle! 
Były takie olbrzymie, 
paszcze miały szerokie 
jak bramy. 
Nie wierzysz? No to proszę, 
Możesz zapytać mamy! 
A potem hipopotam 
po szyję wylazł z błota, 
aż śmiały się goryle. 
Słonie biegały jak konie! 
Były zebry, żyrafy, szakale! 
A ja – 
Nie bałem się wcale. 
Siedziałem obok mamy 
i patrzyłem… patrzyłem…. 
Małpy jadły figi i daktyle, 
Nosorożec bawił się w strumieniu, 
a tygrysy leżały pod palmą. 
I lwa widziałem, 
A jakże! 
I chociaż było ciemno, 
nie bałem go się  także. 
Ale zabłysło światło 
i ludzie zaczęli uciekać! 
Ja chciałem jeszcze zostać, 
chciałem jeszcze poczekać, 
ale mama….. 
- O czym ty mówisz Krzysiu? 
To ci się chyba śniło. 
Skądże? 
Naprawdę to widziałem! 
To wszystko w kinie było.  
 
Pytania do tekstu: 
Ø O jakich zwierzętach opowiadał Krzyś?  
Ø Na jakim kontynencie mieszkały? (można odnaleźć na globusie albo na mapie) 
Ø Gdzie to wszystko widział  chłopiec? 



 
3. Zwierzęta w ZOO - filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=CyGu48oYe5o 
 

4. Projektowanie planszy do gry matematycznej – gry ściganki. Dziecko wybiera sobie 
jedno zwierzątko mieszkające w zoo. Przedstawia krótka historię o zwierzęciu  
(co lubi jeść, z kim się przyjaźni, jak lubi spędzać czas, jakie są charakterystyczne 
cechy jego wyglądu i zachowania itp.) Wspólnie z rodzicem ustala, czego będzie 
dotyczyła gra, np.: Doprowadź małpkę do banana. Doprowadź małego pingwinka 
do jego mamy itp. 

W prawym dolnym rogu dz. zaznacza start. W lewym górnym rogu metę. Następnie 
rysując kółka (pola), układa trasę z jednego punktu do drugiego. Planszę ozdabia rysując 
elementy pasujące do tematyki gry. 

5. Wykonanie pionków i kostki do gry z plasteliny lub kolorowego wosku. 
6. Ustalenie reguł gry, np.: 
· liczba graczy: od 2 do 4 
· cel gry: kto pierwszy dotrze do mety 
· kto zaczyna: grę rozpoczyna gracz, który wyrzuci największą liczbę oczek  

na kostce 
 

7. Zabawa ruchowa „Wyścig” - z udziałem rodzeństwa lub rodzica.  R. dzieli dzieci  
na dwie drużyny, które ustawiają się na linii startu. Na przeciwko każdej drużyny  
w tej samej odległości ustawia obręcz np.( hula – hop lub obręcz ze wstążki lub 
skakanki). Na hasło START! Pierwsze osoby z rzędów idą na czworakach  
do obręczy, wskakują do niej, a następnie wyskakują i wracają do swoich zespołów, 
skacząc na jednej nodze. 

8. http://www.supercoloring.com/puzzle-games/camel-in-the-desert-puzzle – dopasuj 
brakujące elementy – wielbłąd na pustyni  

 
 
 

WTOREK 
 

1. Ułóż puzzle: 
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/233846-zwierz%C4%99ta-egzotyczne 

2. Zwierzęta świata – praca z obrazkiem. R. prezentuje dziecku mapę świata oraz 
żyjące tam na wolności zwierzęta.   

https://pl.dreamstime.com/mapa-%C5%9Bwiatowi-s-zwierz%C4%99ta-z-imionami-
kontynenty-image115428521 

3.  Przyporządkuj zwierzęta do danego kontynentu: 
https://drive.google.com/file/d/0Byb6-6fgs_JccUJjbHR2WDFqZU0/view 

Ø Afryka – słoń, żyrafa, zebra, wielbłąd jednogarbny (Sahara), lew, hipopotam, 
kameleon 

Ø Azja – nosorożec, tygrys,  słoń (Indie), Panda (Chiny), wielbłąd dwugarbny  
(Azja Środkowa) 

Ø Australia – kangur, koala 
Ø Ameryka Pn. - kojot 
Ø Ameryka Pd. - jaguar, mrówkojad 
Ø Antarktyda – pingwin 
Ø Arktyka – niedźwiedź polarny 
Ø Zabawa naśladowcza „Zwierzak” - dziecko prezentuje zwierzę ruchem ciała  

i odgłosami. Rodzic odgaduje. 
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4. Praca plastyczna:  
https://www.hellowonderful.co/post/diy-pet-rock-printables/ – różne zwierzęta z kamieni, 
papieru i ruchomych oczek  
 

ŚRODA 
 

1. „Odgłosy dzikich zwierząt” - zagadki słuchowe; Jeśli dziecko ma problem  
z rozpoznaniem, R. podpowiada, np.: To zwierzę świetnie pływa (foka) 

https://www.youtube.com/watch?v=Rerv4Ppfq7U 
2. Zabawa ruchowa: „Małpka na drzewie” - dziecko biega na wyznaczonym terenie. 

Na hasło Małpka na drzewo! - znajduje podwyższenie i wchodzi na nie, tak aby nogi 
nie dotykały ziemi. Może to być krzesło, kanapa, zjeżdżalnia, huśtawka itp.  
Na klaśniecie wraca do swobodnego biegu. 

  
3. Rozwiązywanie zagadki wprowadzającej:  

Co to za zwierzę? Najwyższe na świecie. 
Pójdźcie do zoo, a się dowiecie. 
Ma żółtą skórę w brązowe łatki. 
Nie zmieści się wcale do żadnej klatki.  (żyrafa) 
 

4. https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=qmIsF0Q4G6M – Żyrafa  
fa fa fa fa – wysłuchanie piosenki. Wspólne śpiewanie refrenu 

 
5. „Żyrafa” - praca plastyczna 

http://krokotak.com/2015/11/paper-giraffes-so-easy-to-make/ 
 

6. „ Długi, dłuższy, najdłuższy” - zabawa matematyczna. 
Dziecko otrzymuje 6 pasków kolorowego papieru różnej długości. R. wyznacza zadania, 
które dziecko wykonuje: 
- układa paski od najkrótszego do najdłuższego: na początku jeden nad drugim, następnie 
w jednej linii obok siebie 
- wskazuje palcem najdłuższy pasek, a następnie najkrótszy 
- liczy paski zaczynając od lewej strony, później od prawej 
- układa z paseczków schodki, kładzie np. guzik na pierwszym schodku, na trzecim, 
piątym itp. (wdraża się do liczenia porządkowego) 

7. „Małe i duże żyrafy” -  R. rysuje na kartce 5 żyraf różnej wielkości. Dziecko ma  
za zadanie połączyć je od największej do najmniejszej; 

8. http://www.supercoloring.com/puzzle-games/find-one-picture-of-a-crocodile-without-
a-copy – znajdź obrazek bez pary „Krokodyle”  

9. http://www.supercoloring.com/puzzle-games/how-many-elephants-do-you-see-in-
this-picture – ile słoni widzisz na obrazku?  

 
 

CZWARTEK 
1. Podaj nazwy zwierząt, które widzisz na filmie. Policz te, które znasz. 

https://www.youtube.com/watch?v=dHrmiWdWpe0 
2. Propozycje zabaw ruchowych: 

https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/ 
3. „Co to za zwierzę?” - zagadki słowne. Dz. wybiera zwierzątko, opowiada o nim, 

rodzic odgaduje. W następnej rundzie rodzic wybiera zwierzę i wymyśla zagadkę 
(ulubiona zabawa naszych przedszkolaków :)) 

https://drive.google.com/file/d/0Byb6-6fgs_JccUJjbHR2WDFqZU0/view 
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4. http://www.supercoloring.com/puzzle-games/counting-of-safari-animals-puzzle-
worksheet – liczenie – zwierzęta z safari  

5. https://www.logopestka.pl/gramy-z-pingwinami-zimowe-cwiczenia-oddechowe/ – 
ćwiczenie oddechowe z pingwinem  

6. Pomysły na prace plastyczne: 
https://pl.pinterest.com/pin/312015080405828581/?nic_v1=1avlexMGWx4PwE6%2BfDrEy
5pWGETwr9nP2rnAQImrx%2Bs5iMV%2B2daYDXL66a5G2vB72U 
 

PIĄTEK 
 
Dodatkowe gry i zabawy utrwalające temat: 
https://przedszkouczek.pl/2019/09/16/zwierzeta-egzotyczne-04-pazdziernika-swiatowy-
dzien-zwierzat/ 
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