
Drodzy Rodzice. Drogie „Rybki”. W tym tygodniu tematem 

przewodnim będzie: „WYCIECZKA DO ZOO” 
 

 
 

 

Propozycja zabaw i aktywności 19.05.2020 

1.Kochani Rodzice, Kochane Rybki usiądźcie sobie wygodnie na kanapie i 

przeczytajcie opowiadanie pt. "Wycieczka do zoo". 

 

Był piękny dzień. Tata postanowił zabrać Anię na wycieczkę do zoo. 

Dziewczynka bardzo się ucieszyła. Pierwsze zwierzę, jakie zobaczyła Ania to lew. Miał 

on długą grzywę i wygrzewał się na słońcu.  

Tatuś powiedział Ani, że jest to król wszystkich zwierząt. Poszli dalej. Nagle Ania 

krzyknęła: O! Popatrz, jaki śliczny konik! To zebra- rzekł tatuś. Ma na sobie czarno-

białe pasy. Następnym zwierzęciem był słoń. Ania jeszcze nigdy nie widziała takiego 

ogromnego słonia.  

Nagle Ania zauważyła, iż przy następnej klatce zgromadziło się bardzo dużo dzieci, 

które cały czas się śmiały. Była bardzo ciekawa, co tam się znajduje. Podeszła bliżej i 

zobaczyła małpkę, która naśladowała dzieci i stroiła śmieszne miny. To zwierzątko 

podobało się Ani najbardziej. Nagle Ania usłyszała plusk wody. Odwróciła się i 

zobaczyła 4 długie nogi. To żyrafa piła wodę. Miała bardzo długą szyję i bardzo dużo 

brązowych plamek na ciele. Na wycieczce Ania spotkała jeszcze krokodyla, który miał 

wielkie kły i niedźwiedzia wygrzewającego się na słońcu.  

Zrobiło się już późno i Tatuś z Anią musieli wracać do domu. Ani bardzo się 

podobała ta wycieczka i była bardzo szczęśliwa. 

 

2.Po wysłuchaniu opowiadania warto chwilę porozmawiać z dziećmi na temat jego 

treści i zadać dzieciom kilka pytań: 

- Gdzie tata zabrał Anię na wycieczkę? 

- Jakie zwierzęta spotkała Ania w zoo? 

- Które zwierzę najbardziej spodobało się Ani i dlaczego? 

- Co to jest zoo? 

- Czy byliście w zoo? Jeśli tak, to jakie zwierzęta widzieliście? 

 



3.  Zapraszam Was do zabawy ruchowej z elementami podskoku  pt. „Małe i duże 

małpki” . 

Małe małpki skaczą obunóż w miejscu: małe – nisko, duże – wysoko. 

 

4. Zapraszam wszystkie dzieci na wycieczkę do ZOO z Lulkiem. Możecie tutaj 

zobaczyć wiele egzotycznych zwierząt i usłyszeć o nich rymowanki. Posłuchaj, jakie 

dźwięki wydaje lew, słoń lub małpa. Lulek ma również dla wszystkich ciekawą 

zabawę w zagadki. 

 

Mamusiu/tatusiu proponuję wejść w poniższy link. 

https://www.youtube.com/watch?v=xlXEn3l6vYM 

 

MIŁEGO OGLĄDANIA 

 

Propozycja zadań do wykonania: 

Karty pracy -Nowa Trampolina Część 4 str. 28-29 

Karty pracy- Załącznik nr 1 
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