
GRUPA 4 

Witajcie w nowym tygodniu! 
 
Przeczytaj i naucz się wyliczanki: 
 

Raz, dwa, trzy – lew jest zły! 

Cztery, pięć, sześć – może cię zjeść! 
Siedem, osiem, dziewięć nic o lwie już nie wiem. 

Lecz baw się wesoło – bo lew siedzi w ZOO. 
 

Karty pracy udostępnione przez ZOO WROCŁAW 
http://zoo.wroclaw.pl/uploads/pdf/Karty%20pracy/Przedszkola/kp_sawanna_p.pdf 
 

PONIEDZIAŁEK  

„Wesołe powitanie”  
Dzieci odwracają się twarzą do mamy lub taty, na hasło: 
witają się paluszki – dziecko i rodzic witają się paluszkami, 
witają się dłonie – dziecko i rodzic dotykają się dłońmi, 
witają się łokcie – dziecko i rodzic dotykają się łokciami, 
witają się kolana – dziecko i rodzic dotykają się kolanami, 
witają się stopy – dziecko i rodzic dotykają się stopami, 
witają się plecy – dziecko i rodzic dotykają się plecami, itd... 

 

http://zoo.wroclaw.pl/uploads/pdf/Karty%20pracy/Przedszkola/kp_sawanna_p.pdf


Zaproszenie do podróży do Afryki. Pokazanie kontynentu na globusie.  
Dzieci naklejają na globus karteczki z nazwą w miejscach gdzie leży pokazany 
kontynent. Porównują jego wielkość z Europą. Pod nazwami kontynentów najpierw 
robimy analizę wyrazu. Układamy kartoniki z rodzajem głosek(niebieskie, czerwone), 
i tyle ile jest głosek(białe). Dzielimy na sylaby. 

Zabawa ruchowa ,,Tratwy”. ( sprawdzenie umiejętności reagowania na sygnał)  
Dzieci poruszają się w rytm muzyki, na umówiony sygnał ustawiają się na tratwie.  
W trakcie zabawy tratwa zmniejsza się, dzieci dbają o to aby wszyscy się na niej 
zmieścili. 

Zabawa pantomimiczna ,,Zwiedzamy dżunglę”.  

Dotarliśmy do Afryki, wysiadamy z tratw i idziemy na ląd po wodzie (wysokie 
unoszenie kolan) a potem po gorącym piasku(lekkie podskoki). Rozglądamy się 
uważnie na boki , szukamy tubylców. Czas ruszać w drogę , przedzieramy się przez 
dżunglę(ruchy rękoma na boki).Chodźmy bardzo cicho by nikogo nie spłoszyć,  
albo by nas nie usłyszał lew (idziemy na palcach).Ciiiii !(dajemy palec na buzię). 
Słychać jakiś szelest. Uciekajmy na drzewo (naśladujemy wspinanie się na drzewo). 
O! Jaka miła małpka- chcesz to się pobawimy. Pomałpujmy tak jak ona (dzieci 
naśladują ruchy nauczycielki) np. drapią się po plecach, skaczą na jednej nodze, 
itp.).Dość zabawy chyba jesteśmy już bezpieczni, możemy schodzić  
z drzewa.(naśladujemy schodzenie z drzewa).Ruszamy dalej w drogę. Przed nami 
rzeka, musimy ją przeskoczyć(duży skok do przodu), a teraz skaczemy  
po kamieniach(małe podskoki).Uwaga! Krokodyl(naśladujemy kłapanie paszczy 
krokodyla), a tam płynie hipopotam(naśladujemy rękoma pływanie w wodzie).  
Już niedługo dotrzemy do wioski, musimy tylko przejść obok śpiącego węża (dzieci 
kładą się na podłodze i sycząc poruszają się po niej).Nareszcie jesteśmy w wiosce. 
Witamy się z tubylcami (dzieci nawzajem obejmują się) Na powitanie zaśpiewajmy 
hymn (dzieci powtarzają za nauczycielką) 
O, ale le 
O, beri ,tiki, tonga 
,masa, masa, masa 
O, balua, balue. 

Spotkanie z egzotycznymi zwierzętami 
Dzieci wybierają  zwierzęta egzotyczne spośród innych. 
– podział nazw zwierząt na sylaby, liczenie sylab ( sprawdzenie analizy słuchowej). 
– umieszczanie zwierząt w obręczach, zgodnie liczbą sylab (sprawdzenie 
kompetencji matematycznych) 

Zabawa ,,Dopasuj obrazek do tekstu” czytanie ze zrozumieniem.  
Wydrukuj podwójnie. Dokładaj, odnajduj. Wytnij i dopasuj nazwy zwierzą  
z obrazkiem. Później sprawdź. 





 
 

 

 



Zabawy pomocne w rozwijaniu świadomości własnego ciała.  
 
Przykłady:  
 
1. Wirujący bączek – dzieci ślizgają się w kółko na brzuchu, a następnie na plecach.  
2. Chowamy się – w siadzie, przyciągają kolana do głowy; rozprostowują się  

do pozycji siedzącej.  
3. Gorąca podłoga – biegają z wysokim unoszeniem kolan.  
4. Na szczudłach – chodzą na sztywnych nogach.  
5. Ugniatamy podłogę – w leżeniu na plecach, wciskają wszystkie części ciała  

(części ciała wskazuje rodzic).  
 
Ćwiczenia do zrealizowania w parze:  
 
1. Przekładamy naleśnik – dziecko w leżeniu na brzuchu, przylega do podłoża; 

Rodzic próbuje przewrócić dziecko na drugą stronę; potem zamieniają się 
miejscami.  

2. Prowadzimy niewidomego – dziecko zamyka oczy, Rodzic staje zwrócony twarzą 
do dziecka i podaje mu ręce; prowadzi dziecko z zamkniętymi oczami w różnych 
kierunkach, a ono się temu poddaje. Potem zamiana ról.  

3. Przez tunel – dziecko ustawia się za Rodzicem, który stoi w rozkroku Dziecko 
przemieszcza się na czworakach pomiędzy nogami Rodzica, do przodu i staje 
jako pierwsze, itp. To samo ustawienie ale przechodzimy ślizgiem na plecach.  

 
Masażyk  

Dwie osoby siadają plecami do siebie: 

Idzie zebra: raz, dwa, trzy (kroczący ruch palcami i trzykrotne stuknięcie jednym 

palcem) Biegnie zebra: raz, dwa, trzy (klepanie dłonią i trzykrotne stuknięcie jednym 

palcem) Pędzi zebra: raz, dwa, trzy (jednoczesne uderzanie opuszkami wszystkich 

palców i trzykrotne stuknięcie jednym palcem) Skacze zebra: raz, dwa, trzy  

(koliste ruchy dłońmi i trzykrotne stuknięcie jednym palcem). 

Listen the story 

Watch and listen: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-lion-and-

the-mouse 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-lion-and-the-mouse
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-lion-and-the-mouse


 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możesz porozmawiać, na temat morału płynącego z tej historii, podczas kolorowania. 



Ćwiczenia dla zaawansowanych 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-

story-time-the-lion-and-the-mouse-worksheet.pdf.  

Odnajdź i pokoloruj na właściwy kolor. 

 

 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-story-time-the-lion-and-the-mouse-worksheet.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-story-time-the-lion-and-the-mouse-worksheet.pdf


 

 

 



WTOREK 

Posłuchaj piosenki o pewnej  Żyrafie 

https://www.youtube.com/watch?v=EG2o2ipG_QQ 

Tekst 
1. Długa szyja, długie nogi, Krótki ogon i dwa rogi, Głową sięga, aż do chmur, 

Powiem Wam co to za stwór.  
Ref. To ży, ży, ży, żyrafa fa, fa, fa, Co dłu, dłu, dłu, co długą szyję ma! (2x)  

2.  Duże oczy, duże uszy, Wszystko widzieć, słyszeć musi, Z drzewa chętnie listki 
zje, W zębach przeżuwając je.  
Ref. To ży, ży, ży, żyrafa fa, fa, fa, Co dłu, dłu, dłu, co długą szyję ma! (2x)  

3. Jest z Afryki, lubi słońce, A tam słońce jest gorące, Wiele ma brązowych plam,  
Przez to słońce mówię Wam.  
Ref. To ży, ży, ży, żyrafa fa, fa, fa, Co dłu, dłu, dłu, co długą szyję ma! (2x) więcej 
na: https://wides.pl/film/5353794/spiewajace-brzdace-zyrafa-fa-fa-fa-piosenki-dla-
dzieci 
 
Wykonaj utwór z klaskaniem lub uderzaniem rytmicznym w dwie pałeczki. 
Spróbuj nauczyć się tekstu do piosenki. 

 

Żyrafy zabawa ze wspięciem na palce. Dzieci chodzą swobodnie po sali. na dźwięk 

bębenka wspinają się na palce z rękoma uniesionymi ku górze. Kolejne sygnały 

bębenka można wydłużać, aby dziecko dłuższą chwilę wytrwało we wspięciu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EG2o2ipG_QQ
https://wides.pl/film/5353794/spiewajace-brzdace-zyrafa-fa-fa-fa-piosenki-dla-dzieci
https://wides.pl/film/5353794/spiewajace-brzdace-zyrafa-fa-fa-fa-piosenki-dla-dzieci


Sylaby na opak - zabawa słowna. 

Rodzic prezentuje nazwy wybranych mieszkańców Zoo, wymawiając je sylabami  

od tyłu. Dziecko podaje właściwą nazwę. 

tam – po – po - hi(hipopotam), żec – ro- so - no(nosorożec),bra - ze(zebra),  

grys – ty(tygrys), ba- ża (żaba),   cian-bo (bocian),  

A teraz zapraszam was do wykonania razem z rodzicami własnych zwierząt 

egzotycznych.  

Potrzebne będą: rolka po ręczniku papierowym, farby, papier kolorowy, klej , mazaki  

i bardzo dużo kreatywności… Wykonane  zwierzęta posłużą do środowego 

przedstawienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opowiedz historyjkę obrazkową. Jak należy opiekować się egzotycznymi 

zwierzętami? Czy można trzymać zwierzęta egzotyczne w domach? 

 

 

 

 

 



 



ŚRODA 

Powitanie Dzieci rytmicznie, powtarzają za nauczycielem: Afrykańskie zwierzęta 

poznamy, dzisiaj jak papugi się witamy (chód w miejscu i naśladowanie machania 

skrzydłami)  

Jakie to zwierzę? zagadki czytelnicze 

 Dzieci czytają wylosowaną zagadkę: np.: zebra, żyrafa, słoń, lew, krokodyl, 

hipopotam, nosorożec, Na końcu rodzic czyta zagadkę: papuga. Rodzic pyta,  

Czy to zwierzę jest ptakiem, jak ono wygląda i proponuje zabawę plastyczną: Papuga  

http://ps42.bialystok.pl/podstrony/grupy/grupa2/2020-04-

03;zaga/zagadki_o_zwierzetach_egzotycznych.pdf 

Zagadki dla dzieci o zwierzętach egzotycznych 

Zagadka o tygrysie:  

 

Kot ogromny, pręgowany. 

Bywa w cyrku – tresowany. 

 

Zagadka o słoniu 

 
Chociaż zawsze trąbę nosi, 
nikt o koncert go nie prosi. 
 
Zagadka o lwie 

 
Jest królem, 
lecz nie w koronie, 
ma grzywę, 
choć nie jest koniem. 
 
Zagadka o wielbłądzie 

 
Jest wielki, garbaty. 
Lecz potrafi jak tragarz 
dźwigać ciężki bagaż. 
 

Zagadka o kangurze 

 
Chociaż ma torbę, 
nie jest listonoszem. 
W swej torbie na brzuchu 
własne dzieci nosi. 
 

http://ps42.bialystok.pl/podstrony/grupy/grupa2/2020-04-03;zaga/zagadki_o_zwierzetach_egzotycznych.pdf
http://ps42.bialystok.pl/podstrony/grupy/grupa2/2020-04-03;zaga/zagadki_o_zwierzetach_egzotycznych.pdf
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-tygrysie-56
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-s%C5%82oniu-116
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-lwie-209
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-wielb%C5%82%C4%85dzie-228
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-kangurze-541


Zagadka o małpie 

 
Gdy zobaczysz ją w ZOO, 
robi Ci się wesoło. 
Skacze, broi, miny stroi, 
ludzi wcale się nie boi. 
 
Zagadka o papudze 
 
W kolorowych piórkach, 
bardzo krzykliwa. 
Pewnie dobrze wiecie, 
jak się ptak ten nazywa. 
 
PAPUGA wykonanie pracy techniką kolażu . karty pracy z narysowaną sylwetą 
papugi mogą pomóc w pracy. Ale zachęcamy do samodzielnego wykonania papugi  
a potem jej ozdobienia. Dzieci  mogą naszkicować ołówkiem,  gąbką maczaną  
w lekko rozwodnionej farbie plakatowej, pastelem. Mogą przykleić papudze kolorowe 
paski bibułki, piórka, cekiny. Zależy co dziecko ma dostępne.  
Gotową  papugę można wyciąć i nakleić na przygotowane tło z wyciętych liści.  
Tłem może być gazeta pomalowana na zielono z obrysem szablonu listka 
flamastrem.   
 
 
Papuga - zabawa ruchowa.  
Dziecko lata w rytmie podanym przez nauczyciela. Na przerwę i hasło czerwony - 
dotyka czerwonego koloru; dziób – odnajduję zabawkę z dziobem  
 

 

 

Liść rysuj oburącz. Zgodnie z kolejnością strzałek.  
Może posłużyć Tobie jako szablon do wycięcia 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-ma%C5%82pie-711


 



 

 

 

 



Zabawa muzyczno ruchowa z piosenką na znaną melodię w języku angielskim - 
If you want to be…Jungle Animals Song  

https://www.youtube.com/watch?v=NNELmTbw9yM 

Oglądanie teatrzyku kukiełkowego. Przygotuj kukiełki.  
I miejsce do wystawienia przedstawienia. 

Na sawannie  A. Wojtyła 
 
LEW  
 
Które z dzieci mi powie 
jak „król zwierząt” się zowie? 
 
Jest nim kociak nie mały, 
a ten kot to lew wspaniały. 
 
Ma gęstą grzywę godną króla, 
lecz nie taka straszna jego natura.  
Niektóre zwierzęta nie żyją w gromadzie, 
on jednak woli żyć w stadzie. 
 
Nie jada codziennie, lecz gdy głód nastanie, 
to zarządza polowanie. 
 
Poluje sam lub (częściej) w grupie, 
wtedy ofierze trudniej uciec. 
 
W dzień, gdy żar leje się z nieba, 
lew głośno ziewa Aaa… odpocząć trzeba. 
 
A kiedy ciemna noc nastanie, 
on się wybiera na polowanie. 
 
Nie ma zbyt wielu lwów na świecie. 
Najwięcej z nich w Afryce znajdziecie. 
 
Lecz mogę powiedzieć Wam w sekrecie, 
spotkacie je z pewnością, gdy do ZOO pojedziecie. 
 
 
ŻYRAFA  
 
Zadam Ci pytanie proste: 
Komu nikt nie może dorównać wzrostem? 
 
Jeśli nie zgadniesz, to będzie gafa. 
Przecież to dumna i piękna żyrafa. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NNELmTbw9yM


Skubiąc listki akacji po sawannie kroczy 
i wszystkim od razu rzuca się w oczy. 
 
Długa szyja to jej atrybut wielki, 
wśród zwierząt robi karierę modelki. 
 
Żyrafa niewielu wrogów ma. 
Boi się głównie człowieka i lwa. 
 
A młoda żyrafka jest zagrożona, 
gdy spotka hienę lub likaona. 
 
Kiedy rozstawia szeroko nogi,  
żeby się napić trochę wody, 
 
lew chce zaskoczyć ją koniecznie, 
ale najczęściej nieskutecznie. 
 
Żyrafy żyją w gorącej Afryce, 
a niektóre jadą za granicę, 
 
by w rodzinnym stadzie, dość licznym, 
zamieszkać w ogrodzie zoologicznym. 
 
ZEBRA  
 
Cóż to za królowa klasy 
w sukni w biało-czarne pasy 
 
przez sawannę wciąż wędruje 
wielbicieli wypatruje? 
 
Cóż to za niewinna minka? 
Ach! To konia jest kuzynka. 
 
Choć nie przemknie po kryjomu 
z racji dziwacznego stroju, 
 
zebra się tym nie przejmuje, 
dumnie w stadzie galopuje. 
 
Nie oddala się zbytnio od wody, 
bo to podstawa zdrowia i urody. 
 
Jest zwierzęciem towarzyskim, 
dobrze czuje się z kimś bliskim. 
 
Choć ma dużą rodzinę i wcale nie musi 
widziana jest czasem wśród antylop i strusi, 
 



gdy całym stadem się do nich przyłącza 
skubie trawę, je liście, pędy i kłącza. 
 
Niewielu wrogów posiada, 
dlatego tak liczna jest zebr gromada. 
 
Mieszka w Afryce, bardzo daleko, 
w cyrku lub ZOO możesz cieszyć nią oko. 
 
Zobaczyć ją chociaż raz wypada, 
bo oryginalną urodę posiada. 
 
A przy tym to zwierzę egzotyczne 
jest bardzo przyjazne i sympatyczne. 
 
STRUŚ AFRYKAŃSKI  
 
Struś to największy ptak świata. 
Ptak, który biega, a nie lata. 
 
Ma bardzo szybki krok, 
doskonały słuch i wzrok. 
 
Gdy się czuje zagrożony, 
to ucieka jak szalony. 
 
Mówią, że jego mała głowa 
czasem się w piasek chowa. 
 
A pani strusiowa, to nie bajka, 
znosi największe w świecie jajka. 
 
PANTERA  
 
Ach! To nie do przejścia bariera. 
Oto zbliża się pantera. 
 
Oj! Już w nadrzewnej kryjówce czatuje, 
swej ofiary wypatruje.  
 
Po gałęziach Cup! Cup! Cup! 
Już do kryjówki ciągnie łup. 
 
Zwinnością i siłą się cechuje, 
czasem się jednak wycofuje, 
 
gdy do tego jest zmuszana 
przez groźnego wroga – pawiana. 
 
 



SŁOŃ AFRYKAŃSKI  
 
Chociaż wcale nie jest zły, 
mówią, że ma duże kły. 
 
Lecz słonie tylko cztery zęby mają, 
one ciosy się nazywają. 
 
Słynna jest też z tego słoni gromada, 
że słoń piękną trąbę posiada. 
 
Pełni ona często rolę prysznica, 
niezbędna jest także podczas picia. 
 
Jest potrzebna też do tego,  
by w gorę unieść coś ciężkiego. 
 
A ogromne słonia uszy, 
chłodzą go podczas upałów i suszy. 
 
Wśród lądowych ssaków żyjących na świecie, 
większego nigdzie nie znajdziecie. 
 
 
GEPARD  
 
Posłuchajcie o gepardzie, 
co nie lubi żyć w gromadzie. 
 
Prowadzi dzienny tryb życia 
i nie poluje z ukrycia. 
 
W zdobywaniu łupu nie ma trudności, 
gdyż jest mistrzem szybkości. 
 
Niestety, powiem to z przejęciem, 
jest zagrożony wyginięciem, 
 
bo ludzie za pieniądze i wygodę 
niszczą bezcenną przyrodę. 

Jeśli uważnie słuchaliście  to już wiecie! 

- Pytania od pacynek do tekstu przedstawienia:  

Kiedy poluję lew? Czego mistrzem jest gepard? Do czego służą uszy słoniom? Jaką 
cechą charakteryzuję się pantera? Czyją kuzynką jest zebra? Czy struś znosi jajka? 
Jaki przysmak ma żyrafa? 



 

  

Wytnij i pokoloruj 

 

Utrwalenie: zwierzęta - Mieszkańcy sawanny. Prezentacja: 

https://www.youtube.com/watch?v=T--E_padpOY 

Memo – Utrwalanie słownictwa nazw zwierząt w języku angielskim .  

Wydrukuj podwójnie, rozetnij i baw się razem z dzieckiem.  

Nazwij zwierzęta których używasz w zabawie. 

https://www.youtube.com/watch?v=T--E_padpOY






 



 

 



CZWARTEK 

 



Powitanie Dzieci rytmicznie, powtarzają za nauczycielem: Afrykańskie zwierzęta 

poznamy, dzisiaj jak małpki się witamy (tupanie i klaskanie). 

Zabawa muzyczno ruchowa: Małpka Filomena wg. KLANZY  

Dzieci ustawiają się na dywanie i wspólnie śpiewają  piosenkę połączoną  

z naśladowaniem ruchów „małpki” w środku koła. „Małpa Filomena” 

Jeśli nie znacie tu jej posłuchacie link 

https://www.youtube.com/watch?v=MDviumq2R-E 

/autorki tekstu i melodii: Anna Jędryka, Małgorzata Wojtkowiak,  

Agnieszka Kaczmarczyk/ 

 

tekst zabawy:  

Małpa Filomena w dużym ZOO mieszkała,  
Małpa Filomena wszystko robić chciała. 
/wszyscy poruszają się krokiem dostawnym w prawo,  
w lewo z klaskaniem na 2 i4 / 
Skakała, skakała, /małpie skoki dookoła własnej osi/ 
wciąż się wyginała, /wyginanie ciała w przód i w tył / 
Na drzewo wchodziła, /drabinka z dłoni/ 
patrzcie, co robiła. /wskazywanie palcem/ 
 
Prowadzący wybiera małpę Filomenę, która pokazuje ruch, grupa naśladuje. 
 
Zabawa matematyczna ,,Polowanie na tygrysa” wg E. Gruszczyk  
Kolczyńskiej               

( sprawdzenie umiejętności porównywania liczb w zakresie 20) 

Na tablicy umieszczony jest chodniczek z cyframi od1 do 20 ( w zależności w jakim 
zakresie przeliczają dzieci). Jedno z dzieci jest tygrysem – losuje jedną z cyfr,  
nie pokazując jej nikomu. Drugie wybrane dziecko będzie w trakcie zabawy 
zasłaniało cyfry na chodniczku. Pozostałe dzieci są myśliwymi, ich zadaniem  
jest upolowanie tygrysa, który ukrył się pod którąś z cyfr. Myśliwi polują, proponując 
kolejne cyfry. Tygrys udziela odpowiedzi ,,za dużo” lub ,,za mało” dziecko,  
które zasłania cyfry na chodniczku musi zasłonić właściwą ,,grupę cyfr”.  
Np. Jeżeli tygrys ma cyfrę 9, a myśliwy proponuje że tygrys ukrył się pod cyfrą 5. 
Tygrys odpowiada ,,za mało”, dziecko zasłania cyfry 1,2,3,4,5 i już myśliwi wiedzą  
ze należy polować w polu od 6 do 20 

https://www.youtube.com/watch?v=MDviumq2R-E






 

 



Link do pracy on Line 
 https://www.gry-matematyczne.pl/gry.html gry matematyczne 

 

PIĄTEK 

 
 

https://www.gry-matematyczne.pl/gry.html


Przed zabawami obejrzyj teledysk z ruchami  to całkiem nie zła inspiracja. 
https://youtu.be/UvA7Fk44JFw 
 
 
„Jak się czują...”–zabawa dramowa.  
Dziecko  ustawia są tyłem do wnętrza koła. Prowadzący podaje jakiś stan 
emocjonalny, np.  zasmucone krokodyle, daje dzieciom chwilkę na zastanowienie. 
Kiedy klaśniemy Dziecko odwraca się twarzami do wnętrza kola  demonstrując dane 
uczucie. 
Przykłady:  
spokojny lew, 
wystraszona antylopa, 
przebiegły lis, 
rozbawione małpy, 
płaczący słoń, 
rozgniewana żyrafa, itd. 
 
 
„Przygoda zwierząt z safari”– opowiadanie z wykorzystaniem ruchu. Zabawa 
dla całej rodziny. Podzielcie się rolami zwierząt. 
Zadaniem uczestników jest uważne słuchanie tego o czym opowiada czytający.  
Za każdym razem kiedy padnie nazwa rodziny zwierząt musi ona wstać  
i dodać do opowiadania swój ruch. 
 
Zaczynamy: 
 
Na rozległej, bezkresnej równinie gorącej do afrykańskiego słońca mieszkały stada 
zwierząt: żyrafy, małpy, słonie, antylopy, lwy, zebry, a nawet dzikie lamparty.  
Od czasu do czasu na stepie pojawiały się również hieny, sępy oraz krokodyle.  
Pewnego dnia rodzina lwów przechadzając się po piaszczystym terenie zobaczyła 
dziwne wyglądający przedmiot. Był on owalny, miał podobny kolor do kości słonia. 
Lwy nie wiedząc co zrobić z tajemniczą rzeczą udały się do pawiana, który uznawany 
był za największego mędrca wśród : żyraf, małp, słoni, lwów oraz zebr.  
Pawian jednoznacznie stwierdził  – rzucając tylko spojrzenie na znaleziony 
przedmiot: To jajo! 
Zaproponował lwom, by czym prędzej odnaleźli rodziców zaginionego jajka.  
Na początku zwierzęta udały się do Słoni z pytaniem czy to nie ich własność.  
Słonie nie przyznały się jednak do jajka.  
Drugą rodziną do której wybrały się lwy były zebry jednak i  zebry nie przyznały się 
do przedmiotu. Nie tracąc zapału lwy powędrowały do małp, które właśnie figlowały 
na drzewie.  
Małpy nie przerywając sobie nawet zabawy od razu powiedziały, że to nie ich zguba  
i żeby lwy nie przeszkadzały im w codziennych ćwiczeniach. Lwy chwyciły po raz 
kolejny jajko i pobiegły do żyraf. Wyniosłe Żyrafy właśnie obgryzały czubki drzew  
z najdelikatniejszych listków kiedy spostrzegły zbliżające się lwy.  
Od razu zaczęły kręcić przecząco głowami zaprzeczając, by jajo było ich własnością.  
Żyrafy dodały również, że widziały podobne jaja urodziny krokodyli. Nie czekając 
długo  lwy chwyciły jajo i pobiegły nad rzekę, gdzie mieszkały  krokodyle.  
Smutne zwierzęta właśnie wpatrywały się w bezkresna wodę wypatrując zaginionego  

https://youtu.be/UvA7Fk44JFw


maleństwa. Kiedy ich oczom ukazały się lwy niosące zagubione jajo ich radość  
była ogromna.  
Okazało się oczywiście, że zaginione, niewyklute jeszcze z jajka potomstwo należy 
właśnie do  
krokodyli. 
 
Rozmowa dotycząca opowiadania wspomagana przez pytania  
drużynowego: 
 

· Na jakim kontynencie zwierzęta mieszkały? 

· Jakie rodziny zwierząt zamieszkiwały afrykańskie tereny? 

· W jaki sposób został znaleziony tajemniczy przedmiot?  

· Kto był właścicielem zaginionego jajka? Co mogło się stać dalej? 
 
Narysuj rysunek opowiadania.  
 
 Wydrukuj i sklej krokodyla. Potrzebny będzie spinacz do ubrania. 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/craft-crocodile-
puppet.pdf 
 
Lub zrób krokodyla z papieru. Instrukcja w linku do filmu. 
https://www.youtube.com/watch?v=LiH-27QeiGU 
 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/craft-crocodile-puppet.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/craft-crocodile-puppet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LiH-27QeiGU


 



 

 

Zachęcamy do odwiedzenia - IXL to strona anglojęzyczna. https://www.ixl.com/math/pre-k 

Na niej również można znaleźć odpowiednie zabawy dla przedszkolaków. Aby je odnaleźć 
trzeba kliknąć zakładkę PRE-K. Znajduje się tu ponad 90 zabaw. Polecenia są w języku 
angielskim. Może to być okazja to nauki, utrwalania słówek, osłuchiwanie z językiem obcym. 
Zabawa online. 

A tu zabawa przed podwieczorkiem – pomysły na kanapeczki.  

Przekąski, słodycze w kształcie zwierząt egzotycznych 

https://www.hellowonderful.co/post/10-irresistible-animal-foods-too-cute-to-eat/ 

https://www.ixl.com/math/pre-k
https://www.hellowonderful.co/post/10-irresistible-animal-foods-too-cute-to-eat/
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