
08.06.2020 r. ( PONIEDZIAŁEK) 

 

Temat zajęcia: „ Zwierzęta egzotyczne- z wizytą w Afryce”- rozbudzanie zainteresowań 

zwierzętami egzotycznymi. 

 

1. Wysłuchanie wiersza Z. Bronikowskiej, pt.: "Gdzie był Krzyś?"  

 

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!  

a 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.  

Omówienie treści wiersza: 

 Jak ma na imię główny bohater wiersza? 

 Dokąd wybrał się Krzyś? 

 Jakie zwierzęta spotkał? 

 Czy chłopiec rzeczywiście odbył podróż do Afryki?  



3. Podróż do Afryki 

Po omówieniu treści wiersza, zapraszamy malucha w podróż do Afryki. Pokazujemy 

ilustrację, przedstawiającą ten kontynent. Jeśli posiadamy globus, możemy poprosić 

dziecko , by spróbowało go odnaleźć.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie włączamy muzykę i zapraszamy dziecko do lotu samolotem: 

https://www.youtube.com/watch?v=M-dli21QE3A 

 

„Lot samolotem” – zabawa muzyczno-ruchowa, dziecko wykonuje ruchy imitujące 

podróż samolotem:  

 wsiada do samolotu - podnosi najpierw prawą, potem lewą nogę i siada 

 zapina pasy - krzyżuje ręce na ramionach  

 włącza silnik samolotu - raz prawą, raz lewą rękę wyciąga przed siebie i cofa 

 obserwuje chmury za oknem - przykłada ręce do oczu tworząc lornetkę, patrzy 

naprzemiennie raz w prawo, raz w lewo 

 leci- rozkłada ręce na boki i porusza się swobodnie po sali.  

 

2. „Krótki spacer po dżungli”- zabawa w formie opowieści ruchowej.  

 

Rodzic snuje opowieść, a dziecko ilustruje ruchem jej treść:  

Dotarliśmy do Afryki. Czas ruszać w drogę.  

Przedzieramy się przez dżunglę (ruchy rękoma na boki).  

Musimy być bardzo cicho, by nie spłoszyć zwierząt,  

a także by nie usłyszał nas drapieżnik (idziemy na palcach). 

https://www.youtube.com/watch?v=M-dli21QE3A


Kogoś słyszę...O! Jaka miła małpka (dziecko  naśladuje ruchy rodzica: drapie się po głowie, 

plecach; skacze na jednej nodze, obunóż).  

Dość zabawy – małpka jest bardzo głodna, musimy jej pomóc w zrywaniu bananów z 

drzewa (dziecko naśladuje zrywanie bananów).  

Ruszamy dalej w drogę.  

Przed nami rzeka, musimy ją przeskoczyć (dziecko wykonuje skok do przodu).  

Po drugiej stronie rzeki czeka tratwa (dziecko siada na dywanie; naśladuje machanie 

wiosłami, z prawej, lewej strony).  

Uwaga! Krokodyl!  

Wysiadamy z tratwy i idziemy na ląd po wodzie (wysokie unoszenia kolan),  

a potem po gorącym piasku (lekkie podskoki po podłodze).  

Jesteśmy na sawannie. Rozglądamy się na boki, widzimy jakieś ślady.  

Ślady prowadzą do lwa, który odpoczywa w cieniu pod drzewem.  

Jesteśmy przerażeni, jednak nie rzucamy się do ucieczki – wolnym krokiem idziemy dalej 

(marsz).  

Po drodze spotykamy smutnego słonia, który nie może znaleźć drogi do rzeki.  

Razem ze słoniem docieramy nad rzekę.  

Tam widzimy kąpiącego się w niej hipopotama,  

a w oddali spacerują zebry.  

Jesteśmy zmęczeni poszukiwaniami, musimy odpocząć  

(dziecko siada na dywanie w siadzie skrzyżnym). 

 

3. Czy poznajesz te zwierzęta? – zabawa dydaktyczna. 

Prezentujemy dziecku ilustracje przedstawiające zwierzęta egotyczne, które 

spotkaliśmy spacerując po Afryce:  

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

 Zachęćmy dziecko, aby podzieliło nazwy zwierząt na sylaby.  

 Następnie prosimy, aby maluch opisał zwierzęta. Skupmy się na rozmiarach 

zwierząt, kolorach, ich cechach charakterystycznych.  

 Możemy uzupełnić wiedzę dziecka ciekawostkami na temat zwierząt oraz 

wytłumaczyć definicję zwierząt egzotycznych (zwierzęta, które w naturalnych 

okolicznościach nie występują w Polsce; egzotyczne – właściwe dla krajów  

o innych warunkach przyrodniczych niż nasze, np. właściwe dla innego 

klimatu, cywilizacji.). 

 

4. Karta pracy dla chętnych dzieci- ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej. 

Źródło: https://drive.google.com/file/d/0Byb6-6fgs_JcTDBFTGR2eW5rMWM/view 

Autor: Sówkowe Zacisze 

https://przedszkolankowo.pl/2016/12/08/mieszkancy-zoo-plansze-zestaw-1/
https://drive.google.com/file/d/0Byb6-6fgs_JcTDBFTGR2eW5rMWM/view


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Zabawa popołudniowa:  „Idziemy do zoo” – zabawa muzyczno- ruchowa do 

piosenki.  Ilustrowanie treści utworu ruchem.  

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

 

Ref. Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

 

W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop 

W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop 

Za ogony siebie łapią 

I na linach się się bujają 

W pierwszej klatce małpy skaczą hop, hop, hop 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj 

Ciągle skrzeczą, piszczą, wrzeszczą 

Daj mi loda, ciastko, żelka 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj... 

 

Ref. Idziemy do zoo, zoo, zoo… 

 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 

Bo tak już jest to zrobione 

Trąbą piją wodę słonie 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 

Nie wiadomo wciąż dlaczego 

Humor dopisuje hienom 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 

 

Ref. Idziemy do zoo, zoo, zoo… 

 

 

 

 

 

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


09.06.2020 r. (WTOREK) 

Temat zajęcia: „Lew” -praca plastyczna z wykorzystaniem papierowego talerzyka. 

  

 

1. Zagadki słuchowe- zabawa rozwijająca percepcję słuchową.  

Włączamy nagranie i prosimy, aby dziecko nazwało zwierzęta na podstawie 

usłyszanych odgłosów.  

https://www.youtube.com/watch?v=oRVBEKuIKh4&vl=pl 

 

2. „Kto to taki?”- zagadka słowna rozwijająca logiczne myślenie.  

 

Dumna mina, bujna grzywa, 

ogon groźnie mu się kiwa. 

W strachu lecą liście z drzew, 

bo zaryczał groźny …  (lew) 

 

3. „Lew”- praca plastyczna z wykorzystaniem papierowego talerzyka.  

 

Do wykonania pracy plastycznej potrzebujemy: 

 

 papierowego talerzyka (można zastąpić kołem odrysowanym od talerza 

stołowego na białej kartce papieru) 

 plastikowe oczy, pomponik (można również narysować oczy i nos 

mazakiem)  

 klej, nożyczki 

 kolorowy papier (brązowy, pomarańczowy, żółty) 

 mazaki 

 kredki 

 

 Prosimy, aby  dziecko samodzielnie pocięło kolorowe kartki na paski, a następnie 

wyklejało głowę lwa przygotowanymi elementami.  

 Kolejnym etapem będzie doklejenie bądź dorysowanie oczu, nosa oraz wąsów.   

 Na zakończenie zachęcamy malucha, aby pokolorował pomarańczową bądź żółtą 

kredką „pyszczek” naszego lwa   

 

 

Źródło ilustracji: http://madeline-gtp.blogspot.com/2013/07/krol-lew.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oRVBEKuIKh4&vl=pl
http://madeline-gtp.blogspot.com/2013/07/krol-lew.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zabawa popołudniowa  „Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia artykulacyjne.  

Opowiadamy o zachowaniu różnych zwierząt.  

Prosimy dziecko o naśladowanie ich ruchów.  

Przykłady ćwiczeń:  

• małpa się cieszy, małpa jest smutna – dziecko robi różne miny 

 • krokodyl otwiera paszczę – dziecko szeroko otwiera usta 

• antylopa je trawę – dziecko naśladuje żucie (usta zamknięte) 

•  żyrafa wyciąga szyję – dziecko dotyka czubkiem języka nos 

• zebry biegną – dziecko kląska  

• lew jest śpiący – dziecko ziewa 



10.06.2020 ( ŚRODA) 

 

Temat zajęcia:  „Od najmniejszego do największego” –kształtowanie umiejętności  

szeregowania elementów według wielkości.   
 

1. „Masażyk afrykański” – zabawa rozwijająca zmysł dotyku.  

Rodzicu usiądź w siadzie skrzyżnym za dzieckiem. Następnie wspólnie recytujcie 

wierszyk i zgodnie z jego treścią wykonuj masażyk na plecach dziecka.  

Po pierwszej recytacji następuje zamiana ról. 

 

Afrykańskie słońce mocno w plecy piecze ( rysowanie koła) 

Nasz dżip po pustynnym piasku wolno jedzie ( małe koła) 

Wtem widzimy słonia, który wolno człapie (naśladowanie chodu słonia) 

Przy palmie siedzi małpa  po głowie się drapie (drapanie) 

A ja  przytulam się mocno do mojego taty (gest objęcia partnera) 

Bo właśnie biegną do nas ogromne żyrafy (uderzanie pięściami) 

Wtem burza piaskowa niebo przesłoniła (rysowanie chmur) 

Cała nasza grupa w namiocie się skryła.( rysowanie trójkąta). 

 

2. „Od najmniejszego do największego”- zabawa matematyczna.  

 

 

Rodzicu rozłóż na dywanie wycięte obrazki. Zadaniem dzieci jest ułożenie obrazków 

od najmniejszego do największego.  

Dzieci mogą dodatkowo przeliczyć, ile jest zwierząt danego rodzaju i dopasować 

kartoniki z cyframi do poszczególnych grup. 

 

W drugiej wersji rozdajemy dzieciom karty, ich zadaniem jest wycięcie obrazków,  

a następnie ułożenie ich w kolejności od najmniejszego do największego.  

Jest to propozycja dla osób, które chciałyby dodatkowo poćwiczyć z dziećmi 

wycinanie. 

 

Źródło karty: https://drive.google.com/file/d/0Byb6-6fgs_JcYmdZalZheVo4Y3c/view 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0Byb6-6fgs_JcYmdZalZheVo4Y3c/view


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Zabawa popołudniowa „ Gimnastyka ze zwierzętami”. 

Włączamy wesołą muzykę:  

Na pauzę w muzyce, losujemy kartę i poruszamy się tak, jak zwierzątko na danej 

karcie.  

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

inspiracje/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


12.06.2020 r. (PIĄTEK) 

Temat zajęcia: Zestaw zabaw ruchowych z elementami Metody Ruchu Rozwijającego 

Weroniki Sherborne (na podstawie: Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik, „Opis i 

planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, wyd. 

Harmonia, Gdańsk 2011).  

Przebieg: 

1. Powitanie paluszkami/stopami – ćwiczenie na powitanie.  

Dziecko siedzi na podłodze w siadzie prostym i stara się przywitać przez  

dotknięcie palcami i podanie dłoni rodzicowi.  

2. Łokieć do kolana – ćwiczenie kształtujące schemat ciała i świadomość przestrzeni. 

Dziecko spaceruje po dywanie. Na hasło np. łokieć do kolana zatrzymuje się  

i próbuje jak najszybciej wykonać zadanie. 

3. Dom – ćwiczenia oparte na relacji „z”.  

Dziecko spaceruje po pokoju. Na umówiony sygnał staje naprzeciwko rodzica  

i tworzy domek (poprzez złączenie rąk i uniesienie ich do góry).  

4. Skała – ćwiczenia oparte na relacji „przeciwko”.  

Dziecko staje z rodzicem  w parze.  Jedno jest „skałą” (siedzi na podłodze w pozycji 

klęczącej z podparciem), a drugie próbuje przesunąć partnera. Kiedy dziecku uda 

się choć trochę przesunąć „skałę”, następuje zamiana ról. 

5. Razem w kole – ćwiczenia oparte na relacji „razem”.  

Dziecko siedzi w kole, trzymając rodzica za ręce. Na sygnał kładą się na brzuchu, 

potem na plecach,  a na końcu wstają, cały czas trzymając się za ręce.  

6. Ćwiczenia relaksacyjne.  

Dziecko leży na podłodze na plecach i głęboko oddycha. Ma zamknięte oczy, a w tle 

słychać spokojną muzykę. 

Zabawa popołudniowa „Rozpoznaj dźwięk” - stymulowanie percepcji słuchowej 

poprzez rozpoznawanie, identyfikację i różnicowanie dźwięków 

 Zabawy z przedmiotami codziennego użytku wydającymi dźwięki np. klucze, 

monety, sztućce, gazeta, czajnik, pudełko z kaszą, butelka z wodą, itp. Rodzicu 

zaprezentuj dźwięki przedmiotów i po prezentacji można rozpocznijcie zabawę  

w rozpoznawanie. Dziecko nie może widzieć przedmiotów podczas odgadywania. 

 Zagadki z instrumentami – cymbałki, bębenek, grzechotka, itp. Dziecko odwraca się 

i słucha dźwięku instrumentu. Odgaduje i sprawdza. Jeśli nie pamięta nazwy może 

wskazać gestem instrument. 

 Ćwiczenie grafomotoryczne dla chętnych dzieci  



 

 

 


