
Zadania - 25.05 - 29.05.2020 r. 

Dzień dobry Biedroneczki!!!  

Były zwierzęta mieszkające na wsi, a w tym tygodniu pora na zwierzęta mieszkające  

w zoo. Poznamy również cyfrę 0, będziecie mieli okazję też stworzyć własną grę. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

Poniedziałek 

1.Dzisiejszy dzień zaczniemy od przeczytania opowiadania U. Piotrowskiej  „Plastelinowe 

zoo” poproście o to mamę lub tatę. 

Plastelinowe zoo 

Od rana padał deszcz. Padał i padał. Wszędzie przybywało kałuż, które chlupotały, chlup, 

chlup. Dzieci były w złych humorach, bo przecież na dzisiaj zaplanowano wycieczkę do zoo. 

Nawet Trampolinek nie wiedział, jak je pocieszyć. A wtedy pani wyjęła z szafy plastelinę, 

różne pudełka, patyczki oraz kolorową bibułkę i położyła na stolikach. 

– Do czego to będzie nam potrzebne? – zapytał Trampolinek.  

– Zrobimy własny ogród zoologiczny – powiedziała pani. – Zbudujemy alejki, ogrodzenia, 

wybiegi, zagrody, gniazda, domki i zamieszkają w nich ulepione przez nas zwierzęta. 

– Ale wspaniały pomysł, hej hop! 

Przedszkolaki natychmiast wzięły się do pracy . A pani pomagała im we wszystkim i 

zadawała zagadki:  

Jak nazwiemy takie zwierzę, które trąbą wodę bierze i polewa całe ciało –wody trzeba więc 

niemało. 

– Słoń, słoń! – wołały dzieci i już po chwili po wybiegu spacerowały plastelinowe słoniki i 

piły wodę ze strumyka .Trampolinek poszukał zielonej plasteliny, podzielił ją na kawałki i 

zaczął wałkować. 

– Trampolinku, słoń nie ma takiej długiej trąby – tłumaczyła przyjacielowi Ola. 

– Masz rację, Olu, ale ja z tego wałeczka zrobię coś innego. Pani od razu domyśliła się, co to 

będzie i powiedziała: 

Groźnie syczy, pluje jadem, bo jest niebezpiecznym gadem. Zwinnie wije się jak lina – lepiej 

z taką nie zaczynaj! 

– Żmija, żmija! – rozległy się okrzyki, a potem syczenie, sss..., sss... 

I Trampolinek ulepił długą żmiję. Szybko umieścił ją w terrarium, żeby nie uciekła. 

A pani zadała kolejną zagadkę: 

Zjada mięso z apetytem i potrząsa grzywą przy tym. Królem zwierząt jest na świecie, ale o 

tym dobrze wiecie. 

Oczywiście, dzieci dobrze wiedziały, że chodzi o lwa. A kiedy zoo było już gotowe i 

zamieszkało w nim oprócz słoni, lwów i żmij jeszcze mnóstwo innych zwierząt, pani 

zaproponowała wesołą zabawę.  



Wymyśliła, żeby przedszkolaki naśladowały zwierzęta. I proszę bardzo: skakały jak kangury, 

wyciągały szyje jak żyrafy, skradały się jak tygrysy, pohukiwały jak sowy, a nawet trąbiły jak 

słonie. 

To był naprawdę udany dzień, chociaż za oknem wciąż padał deszcz. 

 

Urszula Piotrowska 

 

2.Rozmowa o zwierzętach, na podstawie treści opowiadania.  

Rodzic pyta: 

Jak wygląda ogród zoologiczny? 

O jakich zwierzętach była mowa? 

Jakie inne zwierzęta można tam spotkać?  

Jak trzeba zachowywać się w zoo? 

 

3. Wykonajcie z plasteliny/ modeliny: „Zwierzątko z  zoo” . 

 

https://www.google.com/search?q=zwierzeta++z+plasteliny&tbm=isch&ved=2ahUKEwi7s_

mIrszpAhUBzioKHbDjAswQ2-

cCegQIABAA&oq=zwierzeta++z+plasteliny&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIA

BAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMg

YIABAHEB4yBggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Q8PoKWMOCC2CKkwtoAHAAeACAA

UiIAcUCkgEBNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=oVXKXvveGYGcq

wGwx4vgDA&bih=750&biw=1536&client=firefox-b-d 

 

Wtorek 

Dzisiaj zapraszamy was do zabawy z literami.  

1.W kartach pracy możecie wykonać ćwiczenia z w KP5, s. 33 ćw. 2, 34 ćw. 1, 35 ćw. 3.  

2.O godz. 11.00 możecie pobawić się z liskiem Savusiem. 

https://www.facebook.com/events/2579103015641437/ 

3.A kto chce się dowiedzieć więcej o zwierzętach egzotycznych może skorzystać z 

następujących propozycji zabaw: 

https://przedszkouczek.pl/2019/09/16/zwierzeta-egzotyczne-04-pazdziernika-swiatowy-dzien-

zwierzat/ 

 

https://www.google.com/search?q=zwierzeta++z+plasteliny&tbm=isch&ved=2ahUKEwi7s_mIrszpAhUBzioKHbDjAswQ2-cCegQIABAA&oq=zwierzeta++z+plasteliny&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Q8PoKWMOCC2CKkwtoAHAAeACAAUiIAcUCkgEBNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=oVXKXvveGYGcqwGwx4vgDA&bih=750&biw=1536&client=firefox-b-d
https://www.google.com/search?q=zwierzeta++z+plasteliny&tbm=isch&ved=2ahUKEwi7s_mIrszpAhUBzioKHbDjAswQ2-cCegQIABAA&oq=zwierzeta++z+plasteliny&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Q8PoKWMOCC2CKkwtoAHAAeACAAUiIAcUCkgEBNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=oVXKXvveGYGcqwGwx4vgDA&bih=750&biw=1536&client=firefox-b-d
https://www.google.com/search?q=zwierzeta++z+plasteliny&tbm=isch&ved=2ahUKEwi7s_mIrszpAhUBzioKHbDjAswQ2-cCegQIABAA&oq=zwierzeta++z+plasteliny&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Q8PoKWMOCC2CKkwtoAHAAeACAAUiIAcUCkgEBNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=oVXKXvveGYGcqwGwx4vgDA&bih=750&biw=1536&client=firefox-b-d
https://www.google.com/search?q=zwierzeta++z+plasteliny&tbm=isch&ved=2ahUKEwi7s_mIrszpAhUBzioKHbDjAswQ2-cCegQIABAA&oq=zwierzeta++z+plasteliny&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Q8PoKWMOCC2CKkwtoAHAAeACAAUiIAcUCkgEBNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=oVXKXvveGYGcqwGwx4vgDA&bih=750&biw=1536&client=firefox-b-d
https://www.google.com/search?q=zwierzeta++z+plasteliny&tbm=isch&ved=2ahUKEwi7s_mIrszpAhUBzioKHbDjAswQ2-cCegQIABAA&oq=zwierzeta++z+plasteliny&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Q8PoKWMOCC2CKkwtoAHAAeACAAUiIAcUCkgEBNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=oVXKXvveGYGcqwGwx4vgDA&bih=750&biw=1536&client=firefox-b-d
https://www.google.com/search?q=zwierzeta++z+plasteliny&tbm=isch&ved=2ahUKEwi7s_mIrszpAhUBzioKHbDjAswQ2-cCegQIABAA&oq=zwierzeta++z+plasteliny&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Q8PoKWMOCC2CKkwtoAHAAeACAAUiIAcUCkgEBNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=oVXKXvveGYGcqwGwx4vgDA&bih=750&biw=1536&client=firefox-b-d
https://www.google.com/search?q=zwierzeta++z+plasteliny&tbm=isch&ved=2ahUKEwi7s_mIrszpAhUBzioKHbDjAswQ2-cCegQIABAA&oq=zwierzeta++z+plasteliny&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Q8PoKWMOCC2CKkwtoAHAAeACAAUiIAcUCkgEBNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=oVXKXvveGYGcqwGwx4vgDA&bih=750&biw=1536&client=firefox-b-d
https://www.facebook.com/events/2579103015641437/
https://przedszkouczek.pl/2019/09/16/zwierzeta-egzotyczne-04-pazdziernika-swiatowy-dzien-zwierzat/
https://przedszkouczek.pl/2019/09/16/zwierzeta-egzotyczne-04-pazdziernika-swiatowy-dzien-zwierzat/


Środa 

Mamy środę.  

1. Posłuchajcie piosenki: „Idziemy do zoo” - może spróbujecie ją zaśpiewać... 

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

Idziemy do ZOO 

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.  

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 

Autorzy utworu: Remigiusz Lupicki.  

 

 

 

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


2. Dziś chcemy was zaprosić do skonstruowania gry planszowej – „Przygody w zoo..”  

„Przygoda w zoo”  – w jednym rogu kartki dziecko rysuje pole, które będzie STARTEM, a w 

innym pole, które będzie METĄ. Pomiędzy tymi dwoma polami dziecko rysuje kółka (pola) i 

w ten sposób układa trasę gry. Dziecko może wymyślić temat zabawy np. „Doprowadź małpę 

do banana” lub „Zaprowadź małego tygryska do jego mamy”. Odpowiednie oznaczenia 

rysuje przy starcie i mecie. Następnie następuje ustalenie zasad i już można zaczynać grę. 

 

Można wykorzystać dowolne symbole zwierząt: sylwety zwierząt wydrukować, pokolorować, 

wyciąć i nakleić w odpowiednich miejscach. 

Zapraszamy was również do gry: „Zoo” ( gra udostępniona na grupie). 

 

Czwartek 

1.W kartach pracy możecie wykonać ćwiczenia w KP5, s. 36–37. 

2. Dziś poznamy cyfrę „0”: 

- Chodzenie stopa za stopą po wstążce/ sznurku ułożonej w kształt cyfry 0; 

- Układanie kształtu cyfry 0 z fasolek lub innych przedmiotów np. klocków; 

- „Porównujemy zbiory” – zabawa matematyczna.  

Na dywanie rozkładamy dwie wstążki (lub sznurek) tak, aby tworzyły okrąg. Do jednego 

wkładamy np.: 8 klocków, do drugiego nic. Dziecko podaje liczbę przedmiotów. Następnie 

prosimy dziecko, aby tak rozłożyło klocki. 

 

3. A teraz zadanie –wyzwanie:  

Wykonajcie dowolną techniką – „Zwierzątko  z zoo” dowolną techniką – liczymy na waszą 

kreatywność. 

https://iheartcraftythings.com/50-zoo-animal-crafts-kids.html 

lub 

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=zoo+praca+plastyczna+przedszk

ole&client=firefox-b-

d&sa=X&ved=2ahUKEwiX8sX31MLpAhVRfZoKHUAcCasQsAR6BAgKEAE&biw=1536

&bih=750 

 

 

 

https://iheartcraftythings.com/50-zoo-animal-crafts-kids.html
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=zoo+praca+plastyczna+przedszkole&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwiX8sX31MLpAhVRfZoKHUAcCasQsAR6BAgKEAE&biw=1536&bih=750
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=zoo+praca+plastyczna+przedszkole&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwiX8sX31MLpAhVRfZoKHUAcCasQsAR6BAgKEAE&biw=1536&bih=750
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=zoo+praca+plastyczna+przedszkole&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwiX8sX31MLpAhVRfZoKHUAcCasQsAR6BAgKEAE&biw=1536&bih=750
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=zoo+praca+plastyczna+przedszkole&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwiX8sX31MLpAhVRfZoKHUAcCasQsAR6BAgKEAE&biw=1536&bih=750


Piątek 

1.Mamy już piątek. Dziś wybierzemy się na wycieczkę do zoo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aa1YfbZzTac 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uiH3OcmEYDU 

 

 

2. W kartach pracy możecie wykonać ćwiczenia w KP5, s. 32–33 ćw. 3. 

 

3. O godz. 11.00 możecie pobawić się z liskiem SAVusiem. 

https://www.facebook.com/events/2579103015641437/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aa1YfbZzTac
https://www.youtube.com/watch?v=uiH3OcmEYDU
https://www.facebook.com/events/2579103015641437/

