
Aktywność umysłowa   8.06.2020 
 
Temat: Słuchanie opowiadania B. Gorajskiej pt. „Dzielna małpka”. 
 
Przebieg: 
1. Wprowadzenie do tematu zajęć – zagadka. 
                      Jestem sobie mała Fiki. 
                      Przyjechałam tu z Afryki. 
                     Skaczę, krzyczę już od rana, 
                    bardzo lubię zjeść banana.    (małpka) 
 
Źródło: Przewodnik metodyczny „A ja rosnę i rosnę” wydawnictwa MAC. 
 
 Rodzic pokazuje dziecku obrazki przedstawiające: tygrysa, żyrafę i małpę. Dziecko 
odgaduje zagadkę i wskazuje odpowiedni obrazek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link:  https://pl.freepik.com/premium-wektory/sprytny-malpa-rysunek_6222767.htm 
 
 
2. Słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela pt. „Dzielna małpka”. 
 
 Za górami, za lasami, w wielkiej dżungli żyła sobie małpka, która miała duże 
zmartwienie. Uważała, że jest mała, słaba i nikt jej nie lubi. Kiedy tak rozmyślała nad swym 
trudnym losem, zza krzaków wyłonił się lew. Małpka zachwycała się jego bujną grzywą i 
odwagą, ale dumny lew nawet na nią nie spojrzał. A ona dalej smuciła się z powodu swego 
wyglądu. Wtedy poczuła, jak drży ziemia. To zbliżał się wielki mieszkaniec dżungli – słoń. 
Zatrąbił głośno, aż Fiki podskoczyła do góry, popatrzył na nią małymi oczkami  
i odszedł. Małpka pomyślała: gdybym była taka duża, wszyscy by mnie podziwiali i bali się 
mnie. A tak – nikt na mnie nie zwraca uwagi. 
Długo by się tak jeszcze nad sobą użalała, gdyby nagle nie usłyszała przeraźliwego pisku 
małego lwiątka, które zaplątało się w zwisające liany. Małpka Fiki swymi małymi łapkami 
rozplątywała sznury zaciśnięte wokół jego szyi. Donośny krzyk małego lwa usłyszały także 
inne zwierzęta w dżungli i zbiegły się szybko, ale ona zdążyła go już uwolnić. 
I choć nie była odważna jak lew ani duża jak słoń, wszyscy patrzyli na nią z podziwem i 
dziękowali za uratowanie małego lwa. 
Od tej pory zwierzęta żyły w wielkiej przyjaźni ze sobą, bo wiedziały, że każde jest równie 
ważne, a wszystkie tworzą jedną wielką rodzinę. 



 
Źródło: Przewodnik metodyczny „A ja rosnę i rosnę” wydawnictwa MAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Link: https://pl.freepik.com/premium-wektory/sprytny-malpa-rysunek_6222767.htm 
 
https://steam-training.com/0159452/ 
 
 
3. Rozmowa na temat opowiadania: 
    - Jakie zwierzęta występowały w opowiadaniu? 
    - Dlaczego małpka była smutna? 
    - Za co zwierzęta dziękowały małpce? 
 
 
4. Zabawa ruchowa „Wesoła małpka i smutna małpka”. 
 
Dziecko naśladuje zachowania smutnej i wesołej małpki. Na hasło: smutna małpka – dziecko 
siada na podłodze ze spuszczoną głową. Na hasło wesoła małpka – podskakuje wesoło, drapie 
się po głowie, klepie po brzuchu. 
 
 
5. Kolorowanka „Małpka” – na zakończenie chętne dzieci mogą pokolorować     
    małpkę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link: https://www.e-kolorowanki.eu/zwierzeta/malpa-kolorowanka-do-druku/ 



 
Zabawa popołudniowa 
 
Zabawa paluszkowa „Pięć małpek”. 
 
W dżungli kilka małpek żyło. 
A dokładnie pięć ich było.     (dziecko zaciska dłoń w pięść) 
 
Pierwsza małpka taka mała    (dziecko unosi mały palec) 
 
Druga małpka wciąż skakała.  (dziecko unosi palec serdeczny) 
 
Trzecia małpka wciąż płakała.  (dziecko unosi palec środkowy) 
 
Czwarta małpka wciąż się śmiała.   (dziecko unosi palec wskazujący) 
 
Piąta małpka tak śpiewała.    (dziecko unosi kciuk otwierając całą dłoń) 
 
W dżungli kilka małpek żyło. 
A dokładnie pięć ich było…itd. 
 
Źródło: „Zabawy paluszkowe” Krzysztof Sąsiadek. 
Powodzenia! 
 
9.06.2020 r. 
Temat zajęcia: Dżungla z papierowych talerzyków. 
 
Pomoce: papierowe talerzyki, farby, pędzle, nożyczki 
 
Przebieg zajęcia: 

1. Improwizacja ruchowo- taneczna przy piosence „Idziemy do ZOO”. 

Zachęcamy do chwili zabawy i ruchu przy piosence. Potraficie naśladować zwierzęta z 
piosenki? 
https://youtu.be/rXz-hKkUvoM  

2. Wykonanie pracy – „Dżungla z papierowych talerzyków”. 

Rodzic pokazuje dziecku, jak należy wykonać pracę plastyczną (najlepiej, aby dziecko 
samodzielnie mogło wybrać zwierzątko, które chce wykonać – dzięki temu będzie mogło 
stworzyć dżunglę).  
Proponuję skorzystać z linku, który krok po kroku pokazuje jak wykonać zwierzątka - 
https://kreatywnadzungla.pl/2016/09/kreatywna-dzungla-z-papierowych-talerzykow-
dnw.html  



 

 

 

 



 
3. Dobieranka słowna „Jakie są zwierzęta?”. 
• groźny jak … (lew), 
• syczący jak …(wąż), 
• ciężki jak … ( słoń), 
• zwinny jak … (małpa), 
• w paski jak …(zebra), 
• wysoka jak …( żyrafa). 

Rodzic  podaje określenia, a dziecko dopowiada nazwę zwierzęcia, z jakim to określenie 
najczęściej się kojarzy. 
 
Zabawa popołudniowa 
 
„Jesteście zwierzątkami” – zabawa ruchowa.  
Dziecko na sygnał rodzica np. klaśnięcie, wykonuje polecenia: jesteś „sennym misiem”, 
„groźnym lwem”, „ciężkim słoniem”, „skocznym kangurem”, „wesołą małpką”. Rodzic 
podczas zabawy, zachęca dziecko do wykonywania ćwiczeń narządów mowy np.: lew – 
ziewa, miś – wyjada językiem miód, małpki – robią minki, posyłają całuski itp. 
 
Miłej i twórczej zabawyJ 
 
Temat zajęć: „Zwierzęta małe i duże” 
Data zajęcia:10.06.2020 

1. Wyliczanka 
Jeden palec, drugi, trzeci, 
Tak umieją liczyć dzieci,  
Czwarty, piąty palec mam,  
Widzisz? Umiem liczyć sam. 

2. Dziecko przygląda się rysunkom zwierząt i nazywa je. 
Następnie dzieci z pomocą rodzica przeliczają zwierzątka. Segregują i wskazują, które 
są małe, a które duże. Omawiają ich wygląd. 



 
 
 
 

 
3. Zabawa z ulubionym misiem. Dziecko siedzi z maskotką na dywanie. Rodzic wydaje 

polecenia: 



 – połóż misia przed sobą  
-schowaj misia za sobą 
- posadź misia obok siebie 
- podnieś misia do góry 
 
Zabawa popołudniowa  
Zabawa muzyczno- ruchowa „Dwa malutkie misie „- dziecko tańczy dowolnie, ze 
swoim misiem, do muzyki, próbując śpiewać piosenką.  
https://www.youtube.com/watch?v=ITG0cuSxsYQ 
 
Dwa malutkie misie 
chcą potańczyć dzisiaj. 
Hopsa, hopsa, dana, dana 
tańczą misie dziś od rana. 
Dwa malutkie misie 
tańczą z nami tak, tak. 
Miłej pracy ! 
 

Temat: Zabawy ruchowe pt,, Radosna  gimnastyka  ‘’ .  
Data :12.06.2020 
Rodzic do ćwiczeń przygotowuje kilka dużych nakrętek od napojów, obręcz 
1.Marsz na  rozpoczęcie ćwiczeń przy piosence „Marsz marsz” . Piosenkę znajdziecie pod 
linkiem  https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0 
2. Zabawa na wyczucie własnego ciała „Czy pokażesz”.  Dziecko  i  rodzic  podchodzą  do 
pojemnika i biorą  nakrętkę w dowolnym kolorze.  Każdy  trzyma nakrętkę  w prawej ręce  i 
 maszeruje  po pokoju , po chwili rodzic zapowiada  „dotknij  nakrętką stopy, ....głowy ,... 
kolana... itd.” . Dziecko wskazuje to, o czym mówi rodzic. 
3.  Zabawa  z elementem czworakowania . Przed każdym na podłodze leży nakrętka. Dziecko 
i rodzic czworakując  popychają nakrętkę rękami i  podążają za nią w dowolną stronę. Co 
jakiś czas odpoczywajcie  przez chwilę  w dowolnej pozycji. 
4. Ćwiczenie z elementem równowagi . Dziecko i rodzic układają nakrętkę na głowie i  idą z 
wyprostowanymi plecami  kilka kroków  w przód. 
5. Zabawa ,, Wrzuć do celu ‘’.  Rodzic trzyma w rękach dużą obręcz (jeśli nie macie to można 
ją zastąpić miską ) . Dziecko bierze do rąk kilka nakrętek i z pewnej odległości   rzuca 
nakrętkę w taki sposób, aby trafiła ona do  obręczy . Rodzic za każdym razem chwali wysiłek 
dziecka.  
6.Zabawa skoczna ,, Żabie skoki’’  . Dziecko wspólnie z rodzicem  układają w poprzek 
pokoju linię z nakrętek. Następnie przeskakują przez nią kilka razy w przód i w tył.  
ZABAWA POPOŁUDNIOWA 
                  Zabawa ortofoniczna  ,,Na wiosennej łące”  
 Na wiosennej łące 
Słychać głosów koncert: 
 KUM, KUM, KUM , KUM, KUM, KUM 
Żabki w stawie robią: PLUM. 
  
Na wiosennej łące 



Słychać głosów koncert: 
 KLE, KLE, KLE, KLE, KLE, KLE 
Bociek żabkę złapać chce. 
  
Na wiosennej łące 
Słychać głosów koncert: 
CYK, CYK, CYK, CYK, CYK, CYK 
To świerszcz wypił wody łyk. 
 Na wiosennej łące 
Słychać głosów koncert: 
HOP, SA, SA , HOP, SA, SA 
Jasiek z Olą w piłkę gra  
 

Powodzenia ! 
  
 

 
 


