
Grupa III Skrzaty   

Wychowawcy : Agnieszka Dziubińska, Sylwia Witczak,  

nauczyciel wspomagający: Agnieszka Pałac    

 

Witamy  w nowym tygodniu!!! Zapraszamy do zabawy!!! 

 Poniedziałek  25.05.2020 r.  

Temat: W zoo.  

Cele:  

– uświadomienie dzieciom, że zwierzęta mają swoje prawa  

– rozumienie konieczności ochrony niektórych gatunków zwierząt  

– budzenie szacunku i uczuć empatycznych do zwierząt  

– wyjaśnienie pojęcia zoo  

– poszerzanie słownictwa  

– zachęcanie do dzielenia się doświadczeniami. 

1. Obejrzyjcie filmik „Strażnicy miasta- Poznajmy zwierzęta w zoo” 

https://www.youtube.com/watch?v=FQqBXuAK3OY .  

2. Rozmowa inspirowana obejrzanym filmikiem. Przykładowe pytania:  

− Jakie zwierzęta mieszkają w zoo?                                                                                            

− Co to jest zoo?                                                                                                                          

− Jak należy zachowywać się w zoo?                                                                                          

− Dlaczego nie wolno karmić i drażnić zwierząt?                                                                        

− Dlaczego zakłada się ogrody zoologiczne? 

3. Zabawa dydaktyczna „Kto jest większy, a kto mniejszy?”. Wykorzystajcie do zabawy 

zwierzątka – zabawki, które macie w domu. Możecie je pogrupować na zwierzęta 

mieszkające na wsi, w lesie i w zoo. Następnie ułóżcie je w szeregu – od najmniejszego do 

największego i odwrotnie. Na zakończenie zabawy nazwijcie i przeliczcie zwierzęta w 

każdym szeregu. 

4. Zajęcie plastyczne. Pomalujcie farbami wybrane zwierzę egzotyczne 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/zwierzeta-swiata/  

5. Wysłuchajcie piosenkę „ Idziemy do ZOO” 

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

 Naśladujcie ruchy i głosy zwierząt pokazanych w piosence 

 

Wtorek 26.05.2020 

Temat: Przygody zwierząt. 

 Cele:  

  - poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt  

- zapoznanie się ze zwierzętami egzotycznymi, ich wyglądem oraz sposobem odżywiania. 

1. Film edukacyjny - Zwierzęta egzotyczne 

https://www.youtube.com/watch?v=MlZr2NTt-gM 

https://www.youtube.com/watch?v=FQqBXuAK3OY
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/zwierzeta-swiata/
https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM
https://www.youtube.com/watch?v=MlZr2NTt-gM


2. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach egzotycznych 

Choć przypomina człowieka 

Na drzewo chętnie ucieka 

Banany zjada łapczywie 

I wrzeszczy przeraźliwie     (Małpa) 

 

Wielkie łapy, wielka głowa 

Wokół głowy grzywa płowa 

Kłopot musi mieć prawdziwy 

Z uczesaniem takiej grzywy  (Lew) 

    

Jest szary, powolny i wielki 

I uszy ma w kształcie wachlarzy, 

Ma trąbę i ogon z pędzelkiem 

Je dużo i dużo też waży    (Słoń) 

  

Wśród zwierząt najdłuższą ma szyję 

Więc pewno nie często ją myje 

Na sierści ma plamy wzorzyste, 

Wprost z drzewa zrywa liście soczyste  (Żyrafa) 

3. Zabawa słowna –  tworzenie opowiadania „Przygody zwierząt”.   

Rodzic rozkłada na dywanie ilustracje z wizerunkami zwierząt egzotycznych lub maskotki, 

figurki zwierząt jakie posiada w domu.  Dziecko wybiera zwierzę i zaczyna opowiadać jego 

przygodę. Następnie rodzic wymyśla historię o kolejnym zwierzęciu. Zabawę kontynuujemy  

do wyczerpania pomysłów. Swoje opowiadania możecie spisać i narysować do nich ilustracje 

4. Zabawy ruchowe – Wyprawa do dżungli 

https://www.youtube.com/watch?v=dG2xc1nmy5Q 

5. Jakie są zwierzęta - Dobieranka słowna: 

groźny jak ... (lew), syczący jak ...(wąż), ciężki jak ... ( słoń), zwinny jak ... (małpa), w paski 

jak ...(zebra), wysoka jak ...( żyrafa). 

Środa 27.05.2020  

Temat: Wyprawa do Afryki.  

Cele:  

– poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt egzotycznych  

– rozwijanie sprawności rąk 

– rozwijanie wyobraźni twórczej i odtwórczej 

– motywowanie do logicznego myślenia i wyciągania wniosków.  

1. Dzisiejsze zajęcia rozpoczynamy zabawą „Głowa, ramiona, kolana....”  

https://www.youtube.com/watch?v=dG2xc1nmy5Q


https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 
 

2. Zabawa „Bądź jak…”. Rodzic wypowiada nazwy zwierząt, a dziecko naśladuje ich 

ruchy oraz wydawane przez nie odgłosy: wąż – dziecko kładzie się na podłodze i 

próbuje pełzać, wymawiając głoskę sssss ; małpka – dziecko na przemian skacze 

obunóż i drapie się po głowie , naśladując głos małp u-u-u-u-u ; słoń – dziecko jedną 

ręką naśladuje trąbę słoniową: macha nią i próbuje trąbić jak słoń.  

 

3. Teraz proponuję zabawę przy piosence „Dżungla”, proszę kliknąć w link poniżej.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpslBSmV7Lg 

 

Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla (klaskanie w ręce, zakreślanie przed sobą koła) 

Poplątane zwoje dzikich lian (kręcenia rękami a góry na dół młynka) 

Mieszka sobie w bambusowej chatce,(klaskanie w ręce, rysowanie w powietrzu chatki) 

Ambo Sambo wielkiej dżungli pan (stukanie piąstkami w piersi, zakreślanie przed sobą koła) 

Ref. Strusie mu się w pas kłaniają (ukłon) 

Małpy na gitarach grają (naśladowanie gry na gitarze) 

Ambo tu, Ambo tam (wskazywanie rekami w jedną, w druga stronę) 

Ambo tu i tam (obrót wokół własnej osi) 

Ambo Sambo doskonale znam go (klaskanie w dłonie, kołysanie na boki, ręce na biodrach) 

Węża się nie boi, ani lwa (poruszanie palcem wskazującym jednej, a następnie drugiej reki na 

boki, na koniec wysuniecie rąk do przodu-okrzyk uuuuuuuuuu 

Dla swych dzikich leśnych ulubieńców (klaskanie w dłonie) 

W dłoni coś smacznego zawsze ma (wysunięcie otwartej dłoni, zakreślenie półkola). 

 

 

4. Jakie to zwierze?  

 
https://www.youtube.com/watch?v=MQpxsyYHV7Q&feature=youtu.be 

 

5. Zabawa paluszkowa rozwijająca sprawność palców: 

 
W dżungli kilka małpek żyło, a dokładnie 5 ich było. – Wysuwa do przodu zaciśniętą pięść.           

Pierwsza małpka taka mała. – Wysuwa najmniejszy palec.                                                       

Druga małpka wciąż skakała. – Wysuwa palec serdeczny.                                                       

Trzecia małpka wciąż płakała. – Wysuwa palec 

środkowy.                                                    Czwarta małpka wciąż się śmiała. – 

Wysuwa palec wskazujący.                                                 Piąta małpka tak 

śpiewała. – wysuwa kciuki i pokazuje całą dłoń.                                                   

W dżungli kilka małpek żyło, a dokładnie 5 ich było. – Wysuwa zaciśniętą pięść. 

 

Czwartek 28.05.2020 

Temat: Nasze zoo 

 Cele: 

–  rozbudzenie wrażliwości na poszanowanie i respektowanie praw zwierząt 

–  doskonalenie sprawności rąk i umiejętności odtwarzania różnorodnych form i kształtów 

–  kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
https://www.youtube.com/watch?v=ZpslBSmV7Lg
https://www.youtube.com/watch?v=MQpxsyYHV7Q&feature=youtu.be


–  rozwijanie sprawności manualnej. 

 

1. Wysłuchanie wiersza czytanego przez rodzica Danuty Wawiłow "W zoo"  

 

W zoo jest wesoło, 

 ludzie chodzą wkoło, 

 byk ma duże rogi, 

 bocian nie ma nogi,  

foka pływa w stawie,  

nie widać jej prawie, 

 słonie wodę piją,  

niedźwiedzie się biją, 

 sowa w domku siedzi,  

boi się niedźwiedzi . 

Ale najładniejsze są zielone rybki, 

 patrzą sobie na mnie zza zielonej szybki i zębów nie mają,  

i rogów nie mają, 

 i tylko tak sobie pływają,  

pływają, pływają, pływają i się uśmiechają . 

 

          Danuta Wawiłow 

2.Rozmowa na temat wiersza i uporządkowanie wiadomości na temat praw zwierząt. 

– Wymień jak najwięcej zwierząt, które były w zoo. 

– Które zwierzęta podobały Ci się najbardziej? 

– Jakie prawa mają zwierzęta?  

(Nie wolno zadawać im bólu i cierpienia. Należy zapewnić im właściwe warunki życia. Nie 

wolno ich porzucić. Należy chronić je przed warunkami atmosferycznymi, które zagrażają ich 

życiu lub zdrowiu. Należy zapewnić im odpowiedni pokarm i wodę). 

3. Zabawa logopedyczna Co robią zwierzęta?\ 

 

Małpa się cieszy, małpa jest smutna. – Dziecko robi odpowiednią minę. 

Krokodyl otwiera paszczę. –Dziecko otwiera szeroko usta. 

Antylopa zjada trawę. – Naśladuje żucie (usta ma zamknięte). 

Tygrys się najadł. – Dziecko oblizuje wargi. 

Żyrafa wyciąga szyję. – Dotyka językiem czubka nosa. 

Zebry biegną. – Dziecko kląska językiem. 

Lew jest śpiący. – Dziecko ziewa. 

 

4.Moje zwierzątko 

Wykonanie pracy według własnego pomysłu – lepienie z plasteliny wybranego zwierzątka w 

zoo. Wykonanie na zielonym kartonie A4 makiety łąki i umieszczenie tam swojego 

zwierzątka. 

5.Swobodna zabawa ruchowa przy piosence Pani Zebra:  

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



Piątek 29.05.2020 

Temat „Praca weterynarza”.  

Cele:  

- poszerzanie wiedzy na temat roli i zadań weterynarza  

- budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt  

- rozumienie konieczności ochrony wybranych gatunków  

- utrwalenie numeru alarmowego 112.  

 

1. Ćwiczenie ortofoniczne „Zwierzęta w zoo”. Rodzic wypowiada rytmicznie nazwy 

kilku zwierząt egzotycznych, np. żyrafa, słoń, krokodyl ; krokodyl, słoń, żyrafa, 

papuga, które dzieci mają powtórzyć, zachowując kolejność, w jakiej zostały 

wymienione. Ćwiczenie pamięci. 

2. Zabawa w zoo. Dziecko biega swobodnie po pokoju a rodzic bądź rodzeństwo 

wymienia nazwę zwierzęcia egzotycznego. Dziecko naśladuje to zwierzę. 

 

3. Obejrzyjcie filmiki o zawodzie weterynarza i porozmawiajcie wspólnie z rodzicami o 

jego pracy.  

Odpowiedzcie na pytania:  

- Kim jest weterynarz? 

 - Czym się zajmuje?  

- Kogo leczy?. 

https://www.youtube.com/watch?v=9tXQhkh4aYU&feature=share  

https://www.youtube.com/watch?v=hm3egltFq18&feature=share  

 

Kochane Skrzaty przypominam wam numer alarmowy – 112, na który trzeba dzwonić w razie 

zagrożenia, jakie może was spotkać ze strony zwierząt. 

Pamiętajcie, nie dochodzimy do zwierząt ( koty, psy ) których nie znamy. 

 

4. Zabawa plastyczna: „Kolorowe zwierzaki w zoo”. Namalujcie farbami zwierzęta z 

zoo. Ćwiczenie sprawności manualnej i rozwijanie wyobraźni. 

Pamiętajcie o posprzątaniu miejsca  pracy. 

Na zakończenie dzisiejszych zajęć zapraszam was do zabawy, przy piosence „Idziemy do 

zoo” 

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

 

Życzę przyjemnie spędzonych chwil podczas nauki i zabawy. 

 

Zoo Wrocław 

W każdą środę i piątki o godzinie 12;00 prowadzą transmisje na żywo> Pracownicy 

opowiadają ciekawostki na temat zwierząt.  

Serdecznie zapraszamy do wspólnego zwiedzania świata dzikich zwierząt! 
https://www.facebook.com/watch/wroclawskiezoo/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9tXQhkh4aYU&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=hm3egltFq18&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM
https://www.facebook.com/watch/wroclawskiezoo/


 

 

 

 


