
Temat tygodnia: Zwierzęta egzotyczne 
 

Czas realizacji: 20.04. – 24.04. 

 

 

1. Słuchanie wiersza B. Formy „Wycieczka do ZOO” 

Rozmowa na temat jego treści.  

Wymienianie egzotycznych zwierząt, omówienie ich wyglądu. 

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

Słuchanie ciekawostek na ich temat. 

 

Do ZOO dzisiaj wyruszamy, 

skromny bagaż zabieramy. 

Każdy niesie plecak mały, 

a w nim ekwipunek cały. 

 

Pelerynę, z daszkiem czapkę 

mały soczek i kanapkę. 

Jest aparat, zatem dzisiaj 

będzie zdjęcie obok misia. 

 

Już bilety są kupione 

więc ruszamy w prawą stronę. 

Pełno krzewów dookoła, 

nagle dziwny głos nas woła. 

 

Spoglądamy, a przed nami 

basen z małymi fokami. 

Szybkie, zwinne, wciąż nurkują, 

różne sztuczki pokazują. 

 

Zaraz obok jest żyrafa. 

A z nią mama oraz tata. 

Długie szyje wyciągają, 

z góry na nas spoglądają. 

 

Tuż za nimi niedźwiedź biały 

zanurzony w wodzie cały. 

Słońce daje się we znaki, 

upał jest nie byle jaki. 

 

Trochę z boku wielka skała, 

a tam lwia rodzina cała. 

Lew w półcieniu jak głaz leży 

bacznie wszystkich wzrokiem mierzy. 

 

Na polanie wielkie słonie. 

Ktoś wyciąga do nich dłonie. 

Tak nie wolno! Zapamiętaj! 

Wszak to dzikie są zwierzęta. 

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


 

 

Są flamingi i bociany, 

barwne kaczki, pelikany. 

Jastrząb, orzeł, oraz sępy, 

każdy z nich ma dziób zagięty. 

 

Koło klatki z niedźwiedziami 

pełno dzieci z rodzicami. 

Misie pięknie się kłaniają, 

śmiesznie głowy przechylają. 

 

Była także pani zebra 

lecz przed chwilą gdzieś pobiegła. 

Widać Emu, piękne lamy 

i gazele jak z reklamy. 

 

Oto tygrys w pręgi cały 

łowczy z niego doskonały. 

Wspominając dawne życie 

o wolności marzy skrycie. 

 

Pora kończyć tę wyprawę, 

chociaż wszystko tu ciekawe. 

Chętnie kiedyś powrócimy 

resztę zwierząt zobaczymy. 

 

2. Zabawy z piosenką „Przedszkolna samba” (S. Karaszewska, T. Strąk) 

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

Słuchanie piosenki, rozmowa na temat jej treści. Określenie nastroju i tempa piosenki. 

Swobodny taniec do piosenki. Śpiewanie z podziałem na krótkie frazy (echo muz.) 

 

1. Brazylijska dżungla, 
 

Tropikalny gąszcz, 
 

Płynie Amazonka 
 

A w niej wielki wąż. 

 

Tańczy kondor z anakondą, 
 

Prosi ara jaguara, 
 

Tylko lama tańczy sama 
 

Z kuguarem to zła para. 

 

Ref: Tańczymy sambę wszyscy razem w kole, 
 

Brazylijską sambę tańczy całe przedszkole (2x) 

 

2. Brazylijska dżungla, 
 

Tropikalny las  

Brazylijska samba, 

Niech rozgrzewa nas. 
 

Tańczy kondor z anakondą, 

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


 

Prosi ara jaguara, 
 

Tylko lama tańczy sama 
 

Z kuguarem to zła para. 

 

Ref: Tańczymy sambę wszyscy razem w kole, 
 

Brazylijską sambę tańczy całe przedszkole (2x) 

 

3. Lepienie z plasteliny wybranych egzotycznych zwierząt 

 

 
 

 
 



4. Zabawy gimnastyczne ;) 

 
 

 

 



5. Wykonanie pracy plastyczno-technicznej „Lew” 

 
 

 

 



6. Rozwiązywanie zadań z treścią w zakresie do 10 

Dzieci otrzymują 10 liczmanów (np. klocki). Prowadzący mówi zadania, a dziecko 

stara się je rozwiązać, dokładając lub odkładając przed sobą liczmany. 

 

• Opiekun dał nosorożcowi 7 jabłek. Potem dał mu jeszcze 3 jabłka. Ile razem 

jabłek dał nosorożcowi opiekun? 
 

• Na wybiegu w zoo bawiło się 10 małpek. 5 małpek schowało się do domku. Ile 

małpek bawi się teraz na wybiegu? 
 

• 8 morsów wygrzewało się przy basenie. 6 morsów weszło do basenu. Ile morsów 

wygrzewa się teraz przy basenie? / itp. 

 

7. Zabawy z literą i głoską „Z” 

Zapoznanie z obrazem graficznym litery. Wyszukiwanie „Z” z rozsypanki literowej. 

Wymienianie nazw rozpoczynających się na głoskę „Z”. Kreślenie litery w powietrzu, 

na tacy z kaszą, mąką… 

Wykonanie karty pracy nr 1 i 2. 

 

8. Zabawy muzyczne  
 

            https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

9. Zabawy słowne  

 

a) Układanie rymów  

• tygrysy – irysy 

• żyrafa – szafa 

• słonie – konie 

• hipopotamy – bramy 

• kangury- góry 

• lama – tama  

• papuga – mruga 

• małpy– lampy 

 

b) „Detektyw słuchowy” – Prowadzący wypowiada słowo pomijając pierwszą 

głoskę. Zadaniem dziecka jest rozszyfrowanie co to za słowo i podanie 

brakującej głoski. 

• - osorożec 

• - ipopotam 

• - fryka 

• - meryka 

• - ungla 

• - awanna 

• - ameleon 

• - ampart 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


10. Zabawy gimnastyczne ;) 

 

 



Dodatkowo proponujemy :)









 





 

 

Dobrej zabawy:) 

 


