
Kochane „Pszczółki”, drodzy Rodzice! 

Przed nami kolejne dni pracy w domu. Tęsknimy za Wami bardzo i czekamy, kiedy będziemy 

mogli wszyscy razem się zobaczyć. 

W minionym tygodniu poznaliście zwierzęta, które żyją na wsi. Teraz czas poznać dzikie 

zwierzęta, które żyją w ZOO. Jesteście gotowi na nową przygodę?!  

Zapraszamy Was na wycieczkę do ZOO.  

 

Poniedziałek 18.05.20 

Na dobry początek dnia świeża porcja ruchu: „Zabawa z małpkami”   

   https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

 

Dziś poznamy zwierzęta żyjące w ogrodzie zoologicznym.                                                                                

Obejrzyjcie film o zwierzętach w ZOO.  

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

 

Które zwierzę podobało Wam się najbardziej?                                                                                              

Pokolorujcie wybrany obrazek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A
https://www.youtube.com/watch?v=uiH3OcmEYDU


 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



Wtorek 19.05.20                                                                                                                                                                       

Jak zwykle dzień zaczynamy poranną gimnastyką. Dziś pomoże nam w tym wierszyk.                                                                                                                                                           

Kochani rodzice - czytajcie wierszyk, a dzieci prosimy o zilustrowanie wiersza ruchem. 

„Kogo można zobaczyć w ZOO?” 

W zoo jest wesoło, (3 razy klaszczą)                                                                                                                                             

ludzie chodzą wkoło, (obrót wokół własnej osi)                                                                                                                              

byk ma duże rogi, (podnoszą ręce do góry i wysuwają 2 palce)                                                                                      

bocian nie ma nogi, ( stoją na jednej nodze)                                                                                                                                      

foka pływa w stawie, (dłonie na ramionach i wykonują wiatraki)                                                                                             

nie widać jej prawie,  (zasłaniają oczy)                                                                                                                                                                     

słonie wodę piją, (wyciągają do przodu wyprostowana rękę, drugą na plecach i machają 

trąbą) niedźwiedzie się biją, (naśladują boksowanie)                                                                                                                             

sowa w domku siedzi, (krzyżują ręce na piersiach i wykonują przysiad)                                                                                          

boi się niedźwiedzi... (poruszają się w prawo i w lewo). 

 

Mamy dla Was również zagadki: „Jakie to zwierzę”? 

„Choć przypomina człowieka, na drzewo chętnie ucieka.                                                                                               

Banany zjada łapczywie i wrzeszczy przeraźliwie”. (małpa) 

 

„Wielkie łapy, wielka głowa. Wokół głowy grzywa płowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kłopot musi mieć prawdziwy z uczesanej takiej grzywy”. (lew) 

 

„Jest szary, powolny i wielki i uszy ma w kształcie wachlarzy.                                                                                                                                                            

Ma trąbę i ogon z pędzelkiem. Je dużo i dużo też waży.” (słoń) 

 

„Wśród zwierząt najdłuższą ma szyję, więc pewno nie często ją myje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Na sierści ma plamy wzorzyste, wprost z drzewa zrywa liście soczyste”. (żyrafa) 

 

„Siedzi w klatce kolorowa i powtarza różne słowa.                                                                                                                      

Choć to ptakom nie wypada, ona ludzkim głosem gada.” (papuga) 

 

„W paski czarno-białe suknię nałożyła i wszystkim znajomym dumnie ogłosiła.                                                                                                                                                                                                                                                                       

„Już się kryć nie muszę w sawannie przed nikim,                                                                                                                    

bo i tak mnie mylą ze zwykłym konikiem”. (zebra) 

„Kot ogromny, pręgowany, bywa w cyrku – tresowany.” (tygrys) 

 

Kochane dzieci zapraszamy Was także dzisiaj do aktywności ruchowej. Zachęcamy  

do ćwiczenia razem ze zwierzętami. Karty aktywności ruchowej podeślemy również  

na naszego Messengera grupowego . 

 

 



Skacz jak królik 

 

 

   Fruwaj jak ptak 

 

 

                                 

 

 Skacz jak żaba 

 
 

 

  Fruwaj jak motyl   

               

                                                            

 

 

Przeskakuj kałuże 

     

 

Pokaż jak rośnie kwiat       

 



Środa 20.05.20                                                                                                                                                               

Na początek dnia proponujemy Wam zabawę ruchową: Taniec dla dzieci do piosenki  

z „Króla lwa” https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokYej 

  

Dziś środa, więc czas na „Zabawy matematyczne”. 

Kochane dzieci na pewno macie w domu figurki lub maskotki zwierząt, które żyją w ZOO. 

Wybierzcie kilka i pobawcie się z rodzicami. Prosimy by rodzice określili miejsce gdzie 

macie położyć zwierzątko. Nazwijcie, gdzie znajdują się zwierzęta, np. na stole, pod stołem, 

obok szafy, na półce, w pudełku, na oknie, itp. Teraz czas na zmianę rodzic kładzie 

zwierzątko tam, gdzie wskazuje dziecko. Na pewno świetnie sobie poradzicie  

z tym zadaniem! . 

 

Czwartek 21.05.20                                                                                                                                                           

Dziś zapraszamy na poranną gimnastykę „Słoń”. Dzieci przemieszczają się na czworakach. 

Na hasła:  

• "słonie są zmęczone" – dzieci leżą na boku;                                                                                                                                         

• "słonie się cieszą" –dzieci przechodzą do stania, machają rękami;                                                                                                                   

• "słonie podnoszą trąby" -dzieci unoszą powoli ręce w górę i opuszczają. 

Mamy też dziś dla Was piosenkę, którą świetnie znacie „Idziemy do ZOO”.                                                                    

Zaproście do śpiewania najbliższych i bawcie się dobrze  

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

 

Na zakończenie dnia Kochani proponujemy, byście zrobili dla Rodziców teatrzyk  

pt ”Księga Dżungli”. Znacie tę bajkę? Czytaliśmy tę opowieść w przedszkolu   

- pamiętacie? W załączeniu przesyłamy Wam szablony postaci z bajki oraz propozycję, jak 

można je wykonać. Jeśli macie inny pomysł, to oczywiście możecie zrobić to według 

własnego uznania. My też jesteśmy ciekawe, jak Wam to wyjdzie, więc czekamy na filmiki i 

zdjęcia.  

 

Piątek 22.05.20  

Proponujemy dziś Wam układ taneczny „Wyprawa do dżungli” 

                                            https://www.youtube.com/watch?v=dG2xc1nmy5Q 

 

Mamy też dziś dla Was zadanie: spróbujcie narysować lub wykonać dowolną techniką 

zwierzę, które żyje w ZOO.  

Mała inspiracja „Lew – praca plastyczna” 

https://www.youtube.com/watch?v=YOnc6s2XotI 

 

Kolejne pomysły podeślemy na naszego grupowego Messengera. 

Czekamy na zdjęcia Waszych zwierząt. 

Pozdrawiamy Was gorąco i jak zawsze czekamy na wasze fotorelacje.  

Bawcie się dobrze!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokYej
https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM
https://www.youtube.com/watch?v=dG2xc1nmy5Q
https://www.youtube.com/watch?v=YOnc6s2XotI


 
 

 

 



 

 

 

 

 


