
 

Dzień Dobry Dzieciaki-Przedszkolaki! 

W tym tygodniu poznajemy zwierzęta egzotyczne, na pewno potraficie 

już wskazać kilka. 

Zaczniemy od zabawy „Dobieranka słowna” - spróbujcie dopasować 

odpowiednie zwierzę do określenia: 

Groźny jak…(lew)  

syczący jak ...(wąż) 

ciężki jak ... ( słoń) 

zwinny jak ... (małpa) 

w paski jak ...(zebra) 

wysoka jak ...( żyrafa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcam do wysłuchania piosenki o jednym zwierzęciu egzostycznym: 

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

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


 

 

A teraz zapraszam na wyprawę do Zoo: 

Opowieść słowno-ruchowa „Zwiedzanie zoo” (Paulina Guzera)  

Pewnego słonecznego dnia przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do zoo (dzieci 

maszerują w miejscu).  

Były bardzo ciekawe, jakie zwierzęta tam żyją (przykładają dłoń do twarzy 

w geście zastanawiania się).  

Gdy weszły do zoo, najpierw zobaczyły żyrafy, które wyciągały powolnie szyję 

i jadły liście z drzewa (unoszą rękę ponad głowę i poruszają dłonią).  

W  drugiej zagrodzie żył sobie młody hipopotam, który podczas upałów pluskał się 

w wodzie (chodzą powoli na czworakach).  

Niedaleko bronił swojego królestwa wielki lew, który biegał po terenie, dumnie 

kręcąc głową (chodzą szybko na czworakach, opierając się na dłoniach i  kręcąc 

głową). Wszyscy podziwiali jego długą i puszystą grzywę.  

Duże zaciekawienie wzbudziły małpki, które skakały (podskakują w miejscu), 

biegały (biegają w miejscu), tańczyły (tańczą w miejscu), drapały się po brzuszku 

i po głowie (drapią się jedną dłonią po brzuchu, drugą po głowie) i jadły banany 

(naśladują jedzenie banana). Główną atrakcją były słonie, które wolno spacerowały 

(chodzą powoli na czworakach) i kręciły trąbami (przysiadają na piętach i kręcą 

przed sobą jedną ręką).  

Pandy siedziały nieruchomo i obserwowały, co się dzieje dookoła (przykucają, 

opasując ramionami kolana i  starają się pozostać w bezruchu).  

Za to zebry hasały swobodnie po swoim wybiegu (biegają, przeskakując z  nogi na 

nogę).  

Przedszkolaki miały okazję zobaczyć rodzinkę misiów polarnych podczas pływania 

(zatrzymują się i przebierają dłońmi przed sobą). Kangury wysoko skakały 

(przemieszczają się po dywanie, podskakując obunóż).  

Wąż pełzał, chcąc się dostać na czubek gałęzi (kładą się na brzuchu 

z wyciągniętymi do przodu rękami i próbują się czołgać).  

Żółwie chowały głowę, gdy zwiedzający ich obserwowali (klękają i układają głowę na 

kolanach, zakrywając złączonymi dłońmi kark).  

Po zwiedzaniu dzieci wróciły do autokaru (maszerują w miejscu).  

Były tak zmęczone, że od razu zasnęły (zwijają się w kłębek na dywanie). Ach, co 

to był za piękny dzień! 

 

Zachęcam do wykonania kart pracy: 

Załącznik 1 „Wąż” 

Załącznik 2 „Król Lew” 


