
Kochane dzieci, drodzy rodzice przed nami kolejne dni pracy w domu. Mamy nadzieję, że 

pełni radości i energii zaczynacie z nami nowy tydzień. Tęsknimy za Wami bardzo i czekamy 

na dzień, kiedy będziemy mogli wszyscy razem się spotkać. W minionym  tygodniu 

poznaliście zwierzęta, które żyją na wsi. Teraz czas poznać dzikie zwierzęta, które żyją w 

ZOO. Zapraszamy Was na wycieczkę do ZOO. Jesteście gotowi na nową przygodę?!;) 

 

 

 

Poniedziałek 11.05.20 

Na dobry początek zapraszam do porannej gimnastyki. Poproszę rodziców o przeczytania 

wiersza „Kogo można zobaczyć w ZOO?” a dzieci zgodnie z instrukcją 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,  

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 nadzieję, że dobrze się bawiliście. Teraz usiądźcie wygodnie i obejrzyjcie film o 

zwierzętach w ZOO. 

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

Zapraszamy też do pokolorowania słonia. 

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


 

 

 

 

Wtorek 12.05.20  

Nowy dzień proponujemy zacząć od piosenki, zapraszamy do wspólnego śpiewu   

https://www.youtube.com/watch?v=RLZfNJEW9y0 

 

Kochane dzieci zapraszamy Was także dzisiaj do aktywności ruchowej. Zachęcamy do 

ćwiczenia razem ze zwierzętami.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RLZfNJEW9y0


 

 

 

 

 

 



Środa 13.05.20 

Dziś mamy dla Was porcję zagadek. 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 na pewno macie w domu figurki lub maskotki zwierząt, które żyją w ZOO. 

Prosimy by rodzice określili miejsce gdzie macie położyć zwierzątko, np. w Waszym pokoju.  

Spróbujcie określić gdzie znajdują się zwierzęta, np. na stole, pod stołem, obok szafy, na 

półce, w pudełku. Teraz czas na zmianę rodzic kładzie zwierzątko a dziecko mówi gdzie się 

ono znajduje.  Na pewno świetnie sobie poradzicie z tym zadaniem  



Na koniec proponujemy  piosenkę o słoniach 

 https://www.youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4 

Czwartek 14.05.20 

Zapraszamy na poranna zabawę z pingwinkiem 

https://www.youtube.com/watch?v=0zNJmhjJCBY 

Mamy też dziś dla Was piosenkę „Idziemy do ZOO”. Zaproście do śpiewania najbliższych i 

bawcie się dobrze 

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

Teraz przygotujcie kredki, mamy dla Was kolorowankę ZOO. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4
https://www.youtube.com/watch?v=0zNJmhjJCBY
https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM


Piątek 15.05.20 

Dziś zapraszamy na poranną gimnastykę „Słoń”. 

Dzieci przemieszczają się na czworakach. Na hasło: 

 

•   "słonie są zmęczone" – dzieci leżą nie boku; ponownie czworakują; 

•   "słonie się cieszą" –dzieci przechodzą do stania;  

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

Mamy też dziś dla Was zadanie. Spróbujcie narysować lub wykonać dowolna techniką 

zwierzę, które żyje w ZOO. Czekamy na zdjęcia Waszych zwierząt. 

Przesyłamy Wam garść inspiracji: 

https://www.hellowonderful.co/post/diy-pet-rock-printables/ 

https://www.thebestideasforkids.com/handprint-penguin/ 

https://www.crafty-crafted.com/animal-crafts/handprint-giraffe/ 

https://www.learningandexploringthroughplay.com/2017/12/penguin-foot-print-cards.html 

Bardzo ciężko pracowałyście kochane Kangurki, teraz odpocznijcie i obejrzyjcie film o 

dzikich zwierzętach w ZOO. 

https://www.youtube.com/watch?v=PcDRe2Kk4aY 
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