
Grupa 2 

Afryka dzika w przedszkolu  zawita.  

Do Zoo się wybierzemy bo wesoło bawić się chcemy. 

 

Tu znajdziecie kolorowanki: 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tags/zwierzeta-z-zoo 

 

Stąd wydrukujecie plansze zwierząt 

https://przedszkolankowo.pl/2016/12/08/mieszkancy-zoo-plansze-zestaw-1/ 

 

PONIEDZIAŁEK 

1. Oglądanie albumów o zwierzętach egzotycznych. Swobodne wypowiadanie 
się na temat zdjęć. Budzenie zainteresowania światem przyrody. Możesz 
odtworzyć film z ZOO. https://www.youtube.com/watch?v=ZoBijZvy1Oo 

 
2. Wysłuchanie wiersza Urszuli Piotrowskiej Wyprawa do zoo połączone  

z opowiadaniem ilustracji zoo. Rozmowa na temat funkcjonowania ogrodu 
zoologicznego, konieczności ochrony niektórych gatunków zwierząt oraz 
uświadomienie, że zwierzęta mają swoje prawa i trzeba o nie dbać. 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tags/zwierzeta-z-zoo
https://przedszkolankowo.pl/2016/12/08/mieszkancy-zoo-plansze-zestaw-1/
https://www.youtube.com/watch?v=ZoBijZvy1Oo


  
 

 
https://pl.dreamstime.com/zdj%C4%99cie-royalty-free-kresk%C3%B3wka-zoo-

ilustracja-dla-dzieci-park-rozrywki-image32359405 
 
 
 
 
 
 



Wyprawa do zoo 
 
[ 1 ] A kto zamieszkał w zoo? 
Czy was ciekawi to? 
Opowiem wszystko wam, 
bo się wybieram tam, 
bo się wybieram tam. 
 
[ 2 ] Dzień dobry, panie lwie, 
czy pan mnie pożreć chce? 
Pan grzywę bujną ma 
i ryczy głośno łaaaa… 
i ryczy głośno łaaaa…  
 
[ 3 ] Spogląda krzywo wąż 
i syczy, syczy wciąż, 
i wije, wije się. 
Pogłaskać go? O, nie! 
Pogłaskać go? O, nie! 
 
[ 4 ] A trąbą macha słoń. 
Czy mogę dać mu dłoń? 
Zatrąbił tru tu tu, 
więc brawo biję mu, 
więc brawo biję mu. 
 
[ 5 ] Do domu wracać czas, 
lecz przyjdę tu nie raz, 
lecz przyjdę tu nie raz. 
 
3. Rozmowa z dziećmi na temat tekstu. Przykładowe pytania: 
 
– O kim jest wiersz? 
– Jakie zwierzęta mieszkają w zoo? 
– Co to jest zoo? 
 
Nazwij zwierzęta ukryte na obrazku. 
 



 
 
 
 
 
 
 



4. Zabawa ruchowa „Król lew na polowaniu”. Jedno dziecko odgrywa rolę lwa,  
a pozostałe – antylop. Dzieci - antylopy poruszają się w różnych kierunkach.  
Na hasło lew zastygają w bezruchu, a dziecko-lew wychodzi na łowy – może 
jednak upolować tylko to zwierzę, które się poruszy. 

 
5. Zabawa dydaktyczna „Kto jest większy, a kto mniejszy?” – N. rozkłada  

na dywanie obrazki różnej wielkości przedstawiające zwierzęta mieszkające  
w zoo. Następnie proponuje, aby dzieci ułożyły je w szereg. Dzieci podpowiadają 
sposoby układania obrazków, a później wyjaśniają, dlaczego ułożyły je właśnie  
w ten sposób – szeregowanie obiektów od najmniejszego do największego  
i odwrotnie. Na zakończenie przeliczają ilość elementów w każdym szeregu. 
 

6. Wykonanie ćwiczenia w książce, k. 71. 
 
7. Kodowanie małe i duże zwierzęta link do pomocy 

https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2019/08/dopasuj-
wielko%C5%9Bci-zwierz%C4%99ta-egzotyczne.pdf 

 
8. Obrysowywanie konturów zwierząt flamastrem. Przygotujcie kolorowanki,  

w koszulkach foliowych, z  narysowanymi sylwetami zwierząt. Ćwiczcie 

sprawność grafomotoryczną. Można też odrysować cień padający na kartkę, 

figurki np. słonia, żyrafy . 

 

https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2019/08/dopasuj-wielko%C5%9Bci-zwierz%C4%99ta-egzotyczne.pdf
https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2019/08/dopasuj-wielko%C5%9Bci-zwierz%C4%99ta-egzotyczne.pdf


Ćwiczenie grafomotoryczne. Połącz kropki. Nazwij zwierzęta. Podziel ich nazwy  

na sylaby. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Poćwicz sprawność ruchową. 
 
Pomoce: 4 pachołki, 2 obręcze hula-hoop, woreczki. 
 
I. 
1. Zabawa ożywiająca „Kto pierwszy na zbiórce?”. 
Dzieci rozbiegają się po wyznaczonym terenie i chwilę bawią się swobodnie.  
Na sygnał N. (np. gwizdek) wszystkie szybko 
ustawiają się w szeregu przed N. Następnie N. daje znak do dalszej zabawy.  
Sam zmienia miejsce, a tym samym miejsce 
ponownego ustawienia się dzieci w szeregu. 
 
II. 
2. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych. 
Dzieci w rozsypce stoją w lekkim rozkroku. Na przemian unoszą nogę i dotykają jej 
przeciwną ręką. Starają się utrzymać 
równowagę. Ćwiczenie wykonują po 2–3 razy na zmianę. Następnie dzieci łączą nogi 
i wykonują 5 przysiadów. 
3. Tor z zadaniami. 
N. rozstawia w rzędzie, w niewielkich odległościach od siebie 4 pachołki. Dzieci stoją 
w rzędzie jedno za drugim przed pierwszym pachołkiem. Następnie wykonują kolejno 
zadania: 
– bieg swobodny od pierwszego do drugiego pachołka 
– skoki obunóż od drugiego do trzeciego pachołka 
– bieg swobodny od trzeciego do czwartego pachołka. 
Przy czwartym pachołku N. dodatkowo kładzie na trawie obręcz hula-hoop.  
Dzieci dobiegają do ostatniego pachołka, stają 
w obręczy i wykonują skok w przód najdalej jak potrafią. 
(N. dokładnie wyjaśnia sposób wykonania zadań. Jedno z dzieci może przejść cały 
tor, żeby pokazać, jak należy go pokonać). 
 
III. 
4. Rzuty. 
N. dzieli dzieci na 2 zespoły, które ustawiają się w rzędach na wyznaczonych liniach. 
Przed każdym z nich N. kładzie obręcz 
hula-hoop w odległości dostosowanej do możliwości dzieci. Dodatkowo każdej 
osobie daje woreczek. Na sygnał kolejno 
każde dziecko stara się wrzucić woreczek do obręczy. Zabawę można powtórzyć 2–3 
razy, aby każdemu dziecku 
udało się zdobyć co najmniej 1 punkt za celny rzut. 
5. Ćwiczenie wyprostne, korekcja postawy. 
Dzieci kładą woreczek na głowie i swobodnie spacerują po ogródku. Uważają,  
by woreczek nie spadł na ziemię, utrzymują 
prawidłową skorygowaną postawę. 
6. Marsz po okręgu, odłożenie woreczków do worka. 

 

 

 



WTOREK 

Ćwiczenia oddechowe „Zdmuchnij łabędzia”. Siedzimy w parze przy stole 
naprzeciw siebie i próbujemy zdmuchnąć łabędzia- piłeczkę. Regulowanie długości  
i siły wdechów i wydechów.  
 
Rozpoczynamy zajęcia rozmową na temat zoo. Przykładowe pytania: 
– Czy wiecie, co to jest zoo? 
– Czy ktoś był już może w zoo? 
– Czy wiecie, jakie zwierzęta tam mieszkają? 
– Jakie zwierzęta egzotyczne znacie? 
Przybliżamy dzieciom zasady i powody funkcjonowania ogrodów zoologicznych, 
opowiada o tym, co można tam zobaczyć. Zapoznanie z piosenką Wyprawa  
do zoo. N. odtwarza piosenkę, a następnie przypomina jej słowa.  
Pyta o to, kto może śpiewać tę piosenkę. 
 
Wyprawa do zoo 
Słowa: Urszula Piotrowska Muzyka: Magdalena Melnicka-Sypko 
Link do piosenki https://akademia.pwn.pl/view/8c3884dd-7798-4b17-8e20-
29e8ac6adb43/37798/track_25.mp3 
 
1.Kto za mieszka w zoo? Czy was ciekawi to? 
 Opowiem wszystko wam,  
Bo się wybieram tam,  
Bo się wybieram tam. 
 
1. A kto zamieszkał w zoo? 
Czy was ciekawi to? 
Opowiem wszystko wam, 
bo się wybieram tam, 
bo się wybieram tam. 
 
 
2. Dzień dobry, panie lwie, 
czy pan mnie pożreć chce? 
Pan grzywę bujną ma 
i ryczy głośno łaaaa… 
i ryczy głośno łaaaa… 
 
3. Spogląda krzywo wąż 
i syczy, syczy wciąż, 
i wije, wije się. 
Pogłaskać go? O, nie! 
Pogłaskać go? O, nie! 
 
4. A trąbą macha słoń. 
Czy mogę dać mu dłoń? 
Zatrąbił tru tu tu, 
więc brawo biję mu, 
więc brawo biję mu. 

https://akademia.pwn.pl/view/8c3884dd-7798-4b17-8e20-29e8ac6adb43/37798/track_25.mp3
https://akademia.pwn.pl/view/8c3884dd-7798-4b17-8e20-29e8ac6adb43/37798/track_25.mp3


 
5. Do domu wracać czas, 
lecz przyjdę tu nie raz, 
lecz przyjdę tu nie raz. 
 
 
 Zabawa z piosenką Wyprawa do zoo. N. uzgadnia z dziećmi, że rolę narratora 
piosenki zaśpiewa i odtworzy w pierwszym przebiegu zabawy on, a w kolejnych – 
chętne dziecko. N. dzieli dzieci na trzy grupy (lwy, węże i słonie) i rozmieszcza 
je w trzech różnych miejscach sali. Następnie ustala z dziećmi sposób wykonania 
poszczególnych zwrotek. 
1 zwrotka: Narrator śpiewa, zwracając się do wszystkich, a po słowach bo się 
wybieram tam rusza „spacerkiem” po zoo (chodzi dookoła sali). 
2 zwrotka: Narrator zatrzymuje się przed grupą lwów i zwraca się do nich, 
śpiewając. Lwy przyjmują postawę groźnych zwierząt i ryczą donośnie uaaaa  
na zakończenie zwrotki, zgodnie z treścią. Narrator w czasie przygrywki przechodzi 
do następnej grupy, czyli węży. 
3 zwrotka: Narrator śpiewa, a węże wiją się na podłodze i syczą. Pozostałe grupy 
dzieci dośpiewują na końcu zwrotki: 
O, nie!. Narrator w czasie przygrywki przechodzi do ostatniej grupy, czyli słoni. 
4 zwrotka: Słonie „machają trąbami” do narratora, który robi taki ruch, jakby chciał 
uścisnąć jakąś trąbę, ale jednak rezygnuje. Następnie słonie głośno trąbią, zgodnie  
z treścią piosenki. Narrator po zaśpiewaniu swojej kwestii bije brawo, może też 
uścisnąć kilka wyciągniętych do niego „trąb”. 
5 zwrotka: Dzieci śpiewają ją na wokalizie (na, na, na, na, na, na). Narrator idzie 
spacerkiem po sali, po czym zatrzymuje się i, zwracając się do wszystkich, 
dośpiewuje słowa końcowe. 
 
Link do kart pracy PWN: 
- https://akademia.pwn.pl/view/ae8eb3ee-0805-460b-95f1-
c205c2f17bb0/38049/NT3_Idziemy_do_zoo_tydzien_36.pdf 
 
 - Z naszej książki: lew, weterynarz:https://akademia.pwn.pl/view/a4092ea0-65f7-
4168-97c7-6fc74a3f4f7b/38053/NT4_Wycieczka_do_zoo_tydzien_36.pdf 
 
 
Inną propozycją na dziś jest zabawa z chustą animacyjną (ręcznik, prześcieradło) 
 „Skaczący tygrys”. Dzieci podrzucają na chuście animacyjnej maskotkę tygrysa  
w rytm szybkiej muzyki. Aby tygrys nie spadł na podłogę, ich ruchy muszą być 
skoordynowane. 
 
Zabawa plastyczna „Kolorowe zwierzaki z zoo”. Modelowanie z kawałków 
kolorowej plasteliny zwierząt z zoo. 
 
Zabawa dźwiękonaśladowcza „Lew”. Jedno dziecko odgrywa rolę lwa, a pozostałe 
– lwiątek. Dziecko-lew siedzi w wyznaczonym miejscu w sali. Dzieci-lwiątka 
wychodzą na spacer i wydają różne odgłosy typowe dla małych lwiątek. 
Na ryk dziecka-lwa dzieci-lwiątka biegną do niego. Zabawę powtarzamy, zmieniając 
dzieci w roli lwa. 
 

https://akademia.pwn.pl/view/ae8eb3ee-0805-460b-95f1-c205c2f17bb0/38049/NT3_Idziemy_do_zoo_tydzien_36.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/ae8eb3ee-0805-460b-95f1-c205c2f17bb0/38049/NT3_Idziemy_do_zoo_tydzien_36.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/a4092ea0-65f7-4168-97c7-6fc74a3f4f7b/38053/NT4_Wycieczka_do_zoo_tydzien_36.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/a4092ea0-65f7-4168-97c7-6fc74a3f4f7b/38053/NT4_Wycieczka_do_zoo_tydzien_36.pdf


 
Zabawa grafomotoryczna LEW. Dokończ rysowanie lwa. 
 

 
 

 

ŚRODA 

1. Zabawa słowna „Znam to zwierzę”. N. umieszcza na tacy obrazki różnych 
zwierząt egzotycznych. Chętne dzieci losują obrazek i układają na jego temat 
zdanie. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i układania zdań. 

 
2. Wysłuchanie wiersza "Zwierzaki" autor: Grzegorz Podgórski 

Słoń ma trąbę, zebra pasy 

Małpka robi wygibasy. 

Wielbłąd graba ma, rak - szczypce, 

płetwy są potrzebne rybce. 

 



Ptak ma skrzydła, baran rogi, 

A wąż nie ma nawet nogi. 

Lis jest rudy, czarny kruk, 

Zaś stonoga ma... sto nóg! 

 

Takie różne, tak ich wiele, 

Są to nasi przyjaciele. 

Lekcja prosta wyciągnięta: 

Dbajmy wszyscy o zwierzęta! 

Zabawa pantomimiczna  
Bawić się może od 2 ...i więcej osób (świetna dla całej rodziny);najpierw wybieramy 
Króla Ambo Hato (król siada naprzeciwko pozostałych uczestników zabawy,  
na odległość długości pokoju).   
Wszyscy śpiewają albo mówią tekst /nonsensowny/ 

Ambo Hato Mata rile, rile 
Ambo Hato Mata rile, rile, 
Królu Ambo Hato Kto ma do ciebie przyjść i jak? 
Przyjdzie mama jak …Lew (oczywiście mama idąc i rycząc jak lew zamienia się  
z dzieckiem miejscami) 

Ambo Hato Mata rile, rile 
Ambo Hato Mata rile, rile, ron 
Królu Ambo Hato   Kto ma do ciebie przyjść i jak? 
Przyjdzie tata jak wąż (idzie tata)  

Ambo Hato Mata rile, rile 
Ambo Hato Mata rile, rile, ron 
Kto ma do ciebie przyjść i jak? 
Przyjdzie ................jak...żółw 

 
Praca plastyczna  
 
Jakie jest twoje ulubione egzotyczne zwierzę? 
Przygotujcie talerzyki, farbki, pędzelki i rozbudźcie wyobraźnie dziecka.  
Niech tworzy swojego lwa z groźną bądź zadowoloną  miną.? 
 
 
 
Najpierw pomalujcie farbami papierowe talerzyki. Ozdóbcie właściwym wzorem:  
linie, plamki, cętki? 
Natnijcie nożyczki kształt jeśli wybraliście węża lub flaminga.  
Nacinać też trzeba by grzywę lwa. Doklejcie oczy, usta, wąsy, nogi.  
Małe szczegóły można dorysować. I gotowe. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZW ARTEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ćwiczenia artykulacyjne „Groźne wilki”. Dzieci naśladują odgłosy wydawane przez 
wilka 
 

A teraz posłuchajcie odgłosów i spróbujcie zgadnąć jakie to zwierzę.  

Odgłosy zwierząt:  https://www.youtube.com/watch?v=Rerv4Ppfq7U 

Zabaw fabularyzowana 
Dziś wybierzemy się w podróż do Afryki. Czy wiecie gdzie znajduję się Afryka. 
Swobodne wypowiedzi dzieci, określenie miejsca na mapie/ globusie, w którym 
znajduje się kontynent afrykański. 
 Jest bardzo, bardzo cicho, zbliża się do nas latający dywan. Siadamy na nim,  
a on unosi nas wysoko, wysoko, po czym leci ponad polami, lasami i morzami.  
Nagle zwalniamy, a przed nami leży Afryka. 
Lecimy wolniutko i oglądamy pustynię oraz zieloną sawannę. Widzimy różne 
zwierzęta: żyrafy, słonie, lwy, hipopotamy.(Opisujemy krótko ich wygląd gdy widzimy 
dane zwierzę)Ale już czas na powrót. Dywan ląduje w naszej sali i wysiadamy. 
 
Zabawa matematyczna „Liczymy zwierzęta”. 
 Rozdaje każdemu dziecku kartkę z wydrukowaną palmą oraz kilka obrazków dużych 
i małych małp (ilość zależna jest od tego, do ilu będziemy chcieli dodawać),  
a następnie mówi treść zadania: 

Na palmie bawiły się małpki. Trzy z nich były duże, a pięć małych.  
Ile małpek bawiło się na drzewach? 
Każde dziecko układa na swoim obrazku liczmany, a następnie podaje wynik 
obliczeń. Zadanie można modyfikować oraz układać swoje własne polecenia,  
w zależności od tego, do ilu dzieci potrafią dodawać. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rerv4Ppfq7U




  
 

 

 



PIĄTEK 

Ćwiczenia ortofoniczne „Zwierzęta w zoo”. N. wypowiada rytmicznie nazwy kilku 
zwierząt egzotycznych, np. żyrafa, 
krokodyl, słoń, które dzieci mają powtórzyć, zachowując kolejność, w jakiej zostały 
wymienione. Ćwiczenie pamięci. 
 
Ułóż i opowiedz historyjkę obrazkową. Jakie są zasady bezpiecznego zwiedzania 

ZOO. Czy wiesz? 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Zwierzęta malowane pastelami 

Do wykonania tej pracy użyliśmy: nasze kolorowanki, pastele olejne Kolorowy 

Świat Bambino, kolorowe kartki A4, klej, nożyczki 

Wybraną kolorowankę malujemy pastelami w różnych kolorach i rozcieramy je 

palcami. Ten sposób malowania jest troszkę trudniejszy od poprzedniego. Paluszki 

muszą się napracować ,ale warto ponieważ efekt jest świetny. Na koniec wycinamy 

naszego kolorowego lisa lub niedźwiedzia i przyklejamy na kartkę w wybranym 

kolorze. 

 

 



Labirynt MORS. 

 

 

 

 



ANGIELSKI: 

Słownictwo: 

lion (lew), tiger (tygrys), monkey (małpa), elephant (słoń), snake (wąż), bear 
(niedźwiedź), crocodile (krokodyl), zebra (zebra), kangaroo (kangur) 
 
Nazwij i dobierz obrazek. Where is a …? 
 

 

 

Zabawa „Bądź jak…”. N. oznajmia, że po przybyciu do parku zoologicznego dzieci 
będą naśladowały zwierzęta, obok których będą przechodzić. Następnie N. 
wypowiada nazwy zwierząt, a dzieci naśladują ruchy zwierząt oraz wydawane 
przez nie odgłosy: 
– węże – dzieci kładą się na podłodze i próbują pełzać, wymawiając głoskę sssss 
– małpki – dzieci na przemian skaczą obunóż i drapią się po głowie  
(N. może zaprezentować ten charakterystyczny ruch), naśladując głos małp u-u-u-u 



– słonie – dzieci jedną ręką naśladują trąbę słoniową: machają nią i próbują trąbić  
jak słonie te-reeeee. 
 

Look and answear:  
Pomocne zdania do pracy z obrazkiem:  
Let’s go to the zoo.  Chodźmy do zoo.  
Is (the elephant) big? Yes, it is. Czy (słoń) jest duży? Tak, jest.  
Is (the tiger) small? No, it isn’t. Czy (tygrys) jest mały? Nie, nie jest. 
What’s your favourite animal? Jakie jest twoje ulubione zwierzę? 
What colour is (a zebra)? Jakiego koloru jest (zebra)? 
How many (monkeys) can you see? Ile widzisz (małp)? 
Where is (the monkey)?  Gdzie jest (małpa)?  
t’s in the cage.  Jest w klatce. 
It’s on the tree. Jest na drzewie. 
It’s under the tree. Jest pod drzewem. 
It’s behind the tree. Jest za drzewem. 
 

 

 

 

 



Counting of Safari Animals How many.. is on the picture? 
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