
Kr g tematyczny – W ZOOą

ZWIERZ TA WIATAĘ Ś

Powitanka – śpiewanka – zabawa przy piosence „Dżungla”

Piosenka Dżungla i Rymowanka w wykonaniu grupy Ekoludki                    
https://www.youtube.com/watch?v=Z-6pS3hwSLg           

Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla (klaskanie w ręce, zakreślanie przed sobą koła)
Poplątane zwoje dzikich lian (kręcenia rękami a góry na dół młynka)
Mieszka sobie w bambusowej chatce,(klaskanie w ręce, rysowanie w powietrzu chatki)
Ambo Sambo wielkiej dżungli pan (stukanie piąstkami w piersi, zakreślanie przed sobą koła)
Ref. Strusie mu się w pas kłaniają (ukłon)
Małpy na gitarach grają (naśladowanie gry na gitarze)
Ambo tu, Ambo tam (wskazywanie rekami w jedną, w druga stronę)
Ambo tu i tam (obrót wokół własnej osi)
Ambo Sambo doskonale znam go (klaskanie w dłonie, kołysanie na boki, ręce na biodrach)
Węża się nie boi, ani lwa (poruszanie palcem wskazującym jednej, a następnie drugiej reki na boki, na
koniec wysuniecie rąk do przodu-okrzyk uuuuuuuuuu
Dla swych dzikich leśnych ulubieńców (klaskanie w dłonie)
W dłoni coś smacznego zawsze ma (wysunięcie otwartej dłoni, zakreślenie półkola).

https://www.youtube.com/watch?v=Z-6pS3hwSLg


Dzieci słuchają wiersz Z. Bronikowskiej, pt.: "Gdzie był Krzyś". 

- Gdzie byłeś Krzysiu?
- Daleko….
W Afryce, nad rzeką Nilem!
A dwa kroki przede mną
kąpały się dwa krokodyle!
Były takie olbrzymie,
paszcze miały szerokie
jak bramy.
Nie wierzysz? No to proszę,
Możesz zapytać mamy!
A potem hipopotam
po szyję wylazł z błota,
aż śmiały się goryle.
Słonie biegały jak konie!
Były zebry, żyrafy, szakale!
A ja –
Nie bałem się wcale.
Siedziałem obok mamy
i patrzyłem… patrzyłem….
Małpy jadły figi i daktyle,
Nosorożec bawił się w strumieniu,
a tygrysy leżały pod palmą.
I lwa widziałem,
A jakże!
I chociaż było ciemno,
nie bałem go się  także.
Ale zabłysło światło
i ludzie zaczęli uciekać!
Ja chciałem jeszcze zostać,
chciałem jeszcze poczekać,
ale mama…..
- O czym ty mówisz Krzysiu?
To ci się chyba śniło.
Skądże?
Naprawdę to widziałem!
To wszystko w kinie było.

 Omówienie treści wiersza,                                                                     

A teraz zapraszam w podróż do Afryki. 

MAPA ŚWIATA - ZWIERZĘTA



Ruszamy na podbój Afryki, przy dźwiękach muzyki do zabawy ruchowej " 
Samolot" ( promenada amerykańska) wg Klanzy. 

Zabawa - Lecimy samolotem.AVI
 https://www.youtube.com/watch?v=M-dli21QE3A

Kogo można spotkać w dżungli” – rozwiązywanie zagadek słownych. Rodzic  czyta zagadki 
słowne, po odgadnięciu i wskazaniu odpowiedniego obrazka następuje rozmowa na temat 
wyglądu zwierząt. Opisywane są zwyczaje, wielkość, ubarwienie itp.

Zagadka o słoniu

Chociaż zawsze trąbę nosi,

nikt o koncert go nie prosi.

Zagadka o lwie

Jest królem,

lecz nie w koronie,

ma grzywę,

choć nie jest koniem.

Zagadka o wielbłądzie

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-wielb%C5%82%C4%85dzie-228
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-lwie-209
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-s%C5%82oniu-116
https://www.youtube.com/watch?v=M-dli21QE3A


Jest wielki, garbaty.

Lecz potrafi jak tragarz

dźwigać ciężki bagaż.

Zagadka o kangurze

Chociaż ma torbę,

nie jest listonoszem.

W swej torbie na brzuchu

własne dzieci nosi.

Zagadka o kobrze

Chociaż na wzrok nie narzeka,

nosi okularki.

Z dźwięków bardzo ją urzeka

muzyka fujarki.

Zagadka o nosorożcu

Najodważniejszego

przestraszyć by mógł.

Ten zwierz, co na nosie,

ma potężny róg.

Zagadka o tygrysie

Kiedy zaryczy w dżungli,

to - powiem wam w sekrecie,

że nawet jemu paski

jeżą się na grzbiecie.

Zagadka o żyrafie

Z powodu swej postury

na sawannę patrzy z góry.

Zagadka o gepardzie



Jest szybki, zwinny, giętki

i cały w plamki i cętki.

Biega najszybciej na świecie …

co to za kocur? Już wiecie?

Zagadka o hipopotamie

Mieszka w ZOO zwierzak duży,

chyba z tysiąc kilo waży.

Paszczą kłapie niby bramą

i wciąż nudzi się tak samo.

Zagadka o zebrze

Biało - czarna, czarno - biała

jest sierść tego zwierza cała.

Choćby lało tak jak z cebra,

zawsze w paski jest … .

Zagadka o krokodylu

To zwierzę żyje nad Nilem,

a w paszczy zębów ma tyle,

że nawet, gdy leży grzecznie

liczyć je jest niebezpiecznie.

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-krokodylu-1406
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-zebrze-848
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-hipopotamie-839






Ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów. Zadaniem dzieci jest podzielić na 
sylaby i głoski  nazwę zwierzęcia, podać liczbę sylab i głosek w wyrazie. 

Jakie są zwierzęta - Dobieranka słowna:
groźny jak ... (lew), syczący jak ...(wąż), ciężki jak ... ( słoń), zwinny jak ... (małpa), w paski jak ...
(zebra), wysoka jak ...( żyrafa).
Rodzic podaje określenia, a dzieci dopowiadają nazwę zwierzęcia, z jakim to określenie najczęściej się
kojarzy.

Zabawa odprężająca Czarodziejski wąż                                                                                                 
Dzieci kładą się na brzuchu na dywanie i wyciągają ramiona do przodu – wyobrażają sobie, że są 
wężami. Wymyślają sobie kolor wężowej skóry i wzory na grzbiecie. Węże mają popatrzeć przez 
jedno ramię, a potem przez drugie. Następnie podnoszą głowy do góry i spoglądają do przodu, 
wydając przy tym krótki, syczący odgłos. Na zakończenie mają poruszyć ogonem, czyli podnieść swoje
stopy i uderzać nimi delikatnie o podłogę.

Rymy – wyszukiwanie nazw obrazków, rymujących się z nazwami wybranych zwierząt 
egzotycznych.
Nosorożec – jednorożec
Lew – zlew
Żyrafa – szafa
Słoń – koń

Improwizacja  ruchowa piosenki   Żyrafa fa fa https://www.youtube.com/watch?

v=qmIsF0Q4G6M

Myślę  że jesteśmy już bardzo zmęczeni wycieczką. Pora  wrócić do domu i zabrć  się za 
wykonanie pracy plastycznej. Z racji tego, że ostatnia piosenka najbardziej utkwiła nam w 

https://www.youtube.com/watch?v=qmIsF0Q4G6M
https://www.youtube.com/watch?v=qmIsF0Q4G6M


pamięci, wykonamy portrety żyrafy. Nie jest  to zwykły portret. Stworzymy go  poprzez 
odrysowanie ręki z 4 palcami ( kciuk należy  schować) oraz przez pomieszanie dwóch kolorów
( żółty i czerwony) w celu uzyskania pomarańczowego, który za pomocą paluszków 
przenosimy na postać żyrafy, tworząc cętki. Gdy praca wyschnie,  naklejamy ruchome oczy 

oraz zdobimy całość trawką i chmurkami   

Życzę miłej zabawy
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