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

przewodnim będzie: „WYCIECZKA DO ZOO” 
 

 

 

Propozycja zabaw i aktywności 20.05.2020 

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

piosenkę pt.„Idziemy do zoo”. Może ktoś zna piosenkę i ma ochotę sobie pośpiewać 

Tekst piosenki- załącznik nr 1.  

 

Proszę wejść w  link: https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM 

 

 

2.Następnie możecie porozmawiać na temat treści piosenki:  

Propozycja pytań na temat piosenki: 

 

- Kto skacze w pierwszej klatce? 

- Co mówią papugi? 

- Co piją słonie? 

- Czy hieny mają dobry humor? 

 

3.Zapraszam Was do zabawy ruchowej  pt. „Wchodzimy na górkę”. 

 

Dzieci maszerują, wysoko unosząc kolana, coraz wolniej i wolniej. Podczas marszu 

skandują: „Góral wchodzi na górkę, góral wchodzi na górkę, góral wchodzi na górkę”. 

Zatrzymują się i naśladują: 

„ziajanie pieska” – wysuwając język na brodę 

„podziwianie widoków” – robiąc głęboki wdech nosem i obracając głową podczas 

wydechu w lewą i w prawą stronę 

„zbieganie z górki” – biegnąc w miejscu. 

Zabawę powtarzamy trzykrotnie. 

 

4.Proponuję Wam ćwiczenie przygotowujące do czytania pt. "Zenek w zoo'".  

Rodzic czyta krótką historyjkę, dziecko w trakcie czytania uzupełnia tekst odgadując 

brakujące słowa, przedstawione w formie obrazków. Po pierwszym czytaniu chętne 

pięciolatki mogą podjąć próbę odczytywania prostszych wyrazów za Rodzica.  

          

 POWODZENIA 

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


 

5. Zapraszam Was zabawy dydaktycznej pt. "Jakie to zwierzę?"  

Zadaniem dzieci jest dokończyć porównania podawane przez rodzica, dobierając 

odpowiednią nazwę zwierzęcia: 

 

Groźny jak... (lew) 

Uparty jak ... (osioł) 

Łagodny jak ... (baranek) 

W wodzie czuje się jak ... (ryba) 

Powolny jak ... (żółw) 

Łazi po płotach jak ... (kot) 

Dumny jak ... (paw) 

Mądry jak ... (sowa) 

Głodny jak ... (wilk) 

Pracowity jak ... (mrówka) 

Przebiegły jak ... (lis) 

 

Propozycja zadań do wykonania: 

Karty pracy -Nowa Trampolina Część 4 str.33 

 



Załącznik nr 1  

„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 

1. W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop 

W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop 

Za ogony siebie łapią 

I na linach 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: Idziemy do zoo, zoo, zoo 

 

2. 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 

Ref: Idziemy do zoo, zoo, zoo 

 

 

 

 

 


