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Poniedziałek 11.05.2020  

,,Zwierzęta w zoo”  

• wzbogacanie wiedzy o zwierzętach 

• wdrażanie do uważnego słuchania utworów. 

Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – w zoo. Wysłuchanie opowiadania Urszuli 

Piotrowskiej Plastelinowe zoo. Rozmowa o zwierzętach, na podstawie treści opowiadania. Zabawa 

ruchowa przy piosence ,, Idziemy do zoo” 

 

1. Rodzic czyta opowiadanie Urszuli Piotrowskiej Plastelinowe zoo. 

 

Plastelinowe zoo 

Od rana padał deszcz. Padał i padał. Wszędzie przybywało kałuż, które chlupotały, chlup, chlup. Dzieci 

były w złych 

humorach, bo przecież na dzisiaj zaplanowano wycieczkę do zoo. Nawet Trampolinek nie wiedział, jak 

je pocieszyć. 

A wtedy pani wyjęła z szafy plastelinę, różne pudełka, patyczki oraz kolorową bibułkę i położyła na 

stolikach. 

– Do czego to będzie nam potrzebne? – zapytał Trampolinek. 

– Zrobimy własny ogród zoologiczny – powiedziała pani. – Zbudujemy alejki, ogrodzenia, wybiegi, 

zagrody, gniazda, 

domki i zamieszkają w nich ulepione przez nas zwierzęta. 

– Ale wspaniały pomysł, hej hop! 

Przedszkolaki natychmiast wzięły się do pracy. A pani pomagała im we wszystkim i zadawała zagadki: 

Jak nazwiemy takie zwierzę, 

które trąbą wodę bierze 

i polewa całe ciało – 

wody trzeba więc niemało. 



– Słoń, słoń! – wołały dzieci i już po chwili po wybiegu spacerowały plastelinowe słoniki i piły wodę ze 

strumyka. 

Trampolinek poszukał zielonej plasteliny, podzielił ją na kawałki i zaczął wałkować. 

– Trampolinku, słoń nie ma takiej długiej trąby – tłumaczyła przyjacielowi Ola. 

– Masz rację, Olu, ale ja z tego wałeczka zrobię coś innego. 

Pani od razu domyśliła się, co to będzie i powiedziała: 

Groźnie syczy, pluje jadem, 

bo jest niebezpiecznym gadem. 

Zwinnie wije się jak lina – 

lepiej z taką nie zaczynaj! 

– Żmija, żmija! – rozległy się okrzyki, a potem syczenie, sss…, sss… 

I Trampolinek ulepił długą żmiję. Szybko umieścił ją w terrarium, żeby nie uciekła. 

A pani zadała kolejną zagadkę: 

Zjada mięso z apetytem 

i potrząsa grzywą przy tym. 

Królem zwierząt jest na świecie, 

ale o tym dobrze wiecie. 

Oczywiście, dzieci dobrze wiedziały, że chodzi o lwa. A kiedy zoo było już gotowe i zamieszkało w nim 

oprócz słoni, 

lwów i żmij jeszcze mnóstwo innych zwierząt, pani zaproponowała wesołą zabawę. 

Wymyśliła, żeby przedszkolaki naśladowały zwierzęta. I proszę bardzo: skakały jak kangury, wyciągały 

szyje jak żyrafy, 

skradały się jak tygrysy, pohukiwały jak sowy, a nawet trąbiły jak słonie. 

To był naprawdę udany dzień, chociaż za oknem wciąż padał deszcz. 

Urszula Piotrowska 

 

2. Rozmowa na temat treści opowiadania: Jak wygląda ogród zoologiczny?, O jakich zwierzętach była 

mowa? Jakie inne zwierzęta można tam spotkać? Jak trzeba zachowywać się w zoo? 

3. Zabawa ruchowa przy piosence ,,Idziemy do zoo” 

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

https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/ 

4. Rysowanie kredkami dowolnego zwierzątka.  

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/


 

Wtorek 12.05.2020 

,, Świat liter”  

 

Cele :  

• utrwalenie poznanych liter, 

• rozwijanie percepcji wzrokowej, 

• rozwijanie wyobraźni, 

• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania poleceń. 

Przygotowanie do nauki czytania i pisania – zabawy z literami. Utrwalenie poznanych liter. 

Zabawa ruchowa „Złap ptaka”. Wykonywanie ćwiczeń w KP5, s. 33, 34, 35. 

 

1. Rodzic prezentuje dzieciom napisy z wyrazami: małpa, zebra, puma, antylopa, krokodyl. Dzieci 

dzielą wyrazy na sylaby i określają, ile sylab jest w wyrazie. 

2. Dzieci układają zadania z danym wyrazem i liczą wyrazy w zdaniu. 

https://ztorbynauczycielki.pl/635-2/ 

3. Zabawa „Litery”. Na podłodze rozłożone są kartoniki z małymi literami. N. rozdaje dzieciom 

kartoniki z wielkimi literami. Dzieci mają odszukać i połączyć literę wielką z małą. Można wykorzystać 

litery z KA, k. 10, 11.  

4. Zabawa z literami. Dzieci losują jedną literę i wymyślają wyraz, w którym ta litera występuje.  

Zagadki o zwierzętach.  

http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+zwierz%C4%99tach+egzotycznych?page=0   

5. Wykonywanie ćwiczeń w KP5 na s. 33 ćwiczenie 2 oraz na s. 34 ćwiczenie 1 i na s. 35 ćwiczenie 3.   

6. http://www.supercoloring.com/coloring-pages/lion-color-by-number 

 

Środa 13.05.2020 

,, Zagraj ze mną”  

 

Cele :  

• doskonalenie umiejętności opisywania przedmiotów,  

• rozwijanie umiejętności posługiwania się symbolami, 

• rozwijanie wyobraźni, 

• rozwijanie kreatywnego myślenia.  

Zajęcia matematyczne – przygody w zoo. Konstruowanie gry planszowej. Posługiwanie się  

https://ztorbynauczycielki.pl/635-2/
http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+zwierz%C4%99tach+egzotycznych?page=0
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/lion-color-by-number


symbolami. Zajęcia plastyczne – zwierzęta egzotyczne z talerzyków papierowych.  

 

1. Rodzic zapoznaje dzieci z tematem zajęć i kolejno omawia zwierzęta egzotyczne. 

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

2. Puzzle wirtualne – plansza przedstawiająca zwierzęta egzotyczne. 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/188768-egzotyczne-zwierz%C4%99ta 

3. Rodzic tworzy z dzieckiem planszę, na której dzieci umieszczą swoje zwierzątka. Pod kierunkiem . 

Rodzic ustala reguły gry. 

Rodzic  lub  dziecko za pomocą symboli nanosi na planszę ustalenia. 

Propozycje reguł gry: 

– gdy znajdziesz się na polu, gdzie stoi tygrys, czekasz jedną kolejkę, aż tygrys zniknie w zaroślach; 

– gdy spotkasz małpkę, bawisz się z nią wesoło, czekasz dwie kolejki; 

– gdy spotkasz na swojej drodze słonia, siadasz na nim i posuwasz się do przodu dodatkowo o trzy 

pola; 

– gdy na twojej drodze znajdzie się lew, wolisz się cofnąć o cztery pola. 

4. Stworzenie z papierowych talerzy, rodziny zwierząt egzotycznych. 

 https://kreatywnadzungla.pl/2016/09/kreatywna-dzungla-z-papierowych-talerzykow-dnw.html 

 

Czwartek 14.05.2020  

,, Zwierzęta egzotyczne ‘’ 

 

Cele : 

• poznanie cyfry 0 

• przeliczanie elementów zbirów 

• utrwalenie poznanych cyfr 

• doskonalenie umiejętności układania działań matematycznych 

• rozwijanie logicznego myślenia 

 Zajęcia matematyczne – zwierzęta egzotyczne, poznanie liczby 0. Zabawa ruchowa „Zwierzęta na 

wybiegu”. Wykonywanie ćwiczeń w KP5, s. 36–37 

 

1. Rodzic mówi dzieciom, że od rana był piękny, słoneczny dzień i 4 małpki w zoo chętnie 

spacerowały po wybiegu, biegały, figlowały (układa w obręczy 4 małpki). Jednak, gdy pogoda się 

popsuła i zaczął padać ulewny deszcz, wszystkie małpki szybko uciekły (N. zabiera z obręczy obrazki), 

schroniły się w domku i na wybiegu nie było już żadnej małpki. 

https://przedszkolankowo.pl/2016/12/08/mieszkancy-zoo-plansze-zestaw-1/
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/188768-egzotyczne-zwierz%C4%99ta
https://kreatywnadzungla.pl/2016/09/kreatywna-dzungla-z-papierowych-talerzykow-dnw.html


Rodzic wyjaśnia dziecku pojęcie liczby zero. 

2. Prezentacja cyfry 0, kreślenie cyfry w powietrzu, wodzenie palcem po śladzie. 

https://eduzabawy.com/nauka-pisania/cyfry/cyfra-0/ 

3. Układanie cyfry 0 z kolorowego drucika kreatywnego. 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/cyfra-0/ 

4. Umieszczenie na tablicy planszy z cyfrą 0. 

5. Układanie działania 4 – 4 = 0. 

6. Wykonywanie ćwiczeń w KP5, s. 36–37. Pisanie po śladzie znaków cyfropodobnych i cyfr, 

kolorowanie miski, w której nie ma ziarenek, skreślanie elementów na obrazku zgodnie z treścią 

zadania, uzupełnianie obrazka nalepkami zgodnie z cyframi na tabliczkach.  

.  

Piątek 15.05.2020  

,,Wycieczka do zoo”  

 

Cele :  

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji 

• rozwijanie i wzbogacanie słownictwa 

• rozwijanie logicznego myślenia 

• rozwijanie wyobraźni. 

Zajęcia z wykorzystaniem ilustracji – wycieczka do zoo. Opowiadanie historyjki obrazkowej. 

Dopasowywanie tytułów do poszczególnych obrazków. Zabawa ruchowa „Wyruszamy na wycieczkę”. 

Wykonywanie ćwiczenia 3 w KP5, s. 32–33.  

 

1. Opowiadanie historyjki obrazkowej ze s. 32 w KP5. 

2. Dopasowywanie podpisów do poszczególnych obrazków, dzieci mogą wymyślać dialogi do 

poszczególnych obrazków. 

3. Quiz na temat zwierząt, które żyją w ogrodzie zoologicznym. 

Przykłady poleceń do quizu: 

– Które ze zwierząt ma grzywę? Lis, lew, czy wilk 

– Które z tych zwierząt żyją w lodowej krainie? pingwin, niedźwiedź polarny czy tygrys 

– Jakie zwierzę ma długą szyjęe i żyje w Afryce? 

– Jak nazywa się zwierzę w czarno-białe pasy? 

– Jakie zwierzę ma długa trąbę? 

https://eduzabawy.com/nauka-pisania/cyfry/cyfra-0/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/cyfra-0/


– Jakie zwierzę lubi figlować? 

4. Zabawa ruchowa przy piosence „Idziemy do zoo”.  

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

5. Wykonanie ćwiczenia 3 w KP5, s. 33. 

6. Wirtualna wycieczka po zoo w Opolu.  

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

 

Opracowały : M.Majzner, J.Schlitzke  

 

 

 

 

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

