
KRĄG TEMATYCZNY: ZWIERZĘTA W ZOO 

Posłuchajcie wiersza pod tytułem „Wycieczka do ZOO” autorstwa Bożeny Forma. 

Do ZOO dzisiaj wyruszamy,                                         

skromny bagaż zabieramy. 

Każdy niesie plecak mały, 

a w nim ekwipunek cały. 

 

Pelerynę, z daszkiem czapkę 

mały soczek i kanapkę. 

Jest aparat, zatem dzisiaj 

będzie zdjęcie obok misia. 

 

Już bilety są kupione 

więc ruszamy w prawą stronę. 

Pełno krzewów dookoła, 

nagle dziwny głos nas woła. 

 

Spoglądamy, a przed nami 

basen z małymi fokami. 

Szybkie, zwinne, wciąż nurkują, 

różne sztuczki pokazują. 

 

Zaraz obok jest żyrafa. 

A z nią mama oraz tata. 

Długie szyje wyciągają, 

z góry na nas spoglądają. 

 

Tuż za nimi niedźwiwedź biały 

zanurzony w wodzie cały. 

Słońce daje się we znaki, 

upał jest nie byle jaki. 

 

Trochę z boku wielka skała, 

a tam lwia rodzina cała. 

Lew w półcieniu jak głaz leży 

bacznie wszystkich wzrokiem mierzy. 

 

Na polanie wielkie słonie. 

Ktoś wyciąga do nich dłonie. 

Tak nie wolno! Zapamiętaj! 

Wszak to dzikie są zwierzęta. 

 

Są flamingi i bociany, 

barwne kaczki, pelikany. 

Jastrząb, orzeł, oraz sępy, 

każdy z nich ma dziób zagięty. 

 

Koło klatki z niedźwiedziami 

pełno dzieci z rodzicami. 

Misie pięknie się kłaniają, 

śmiesznie głowy przechylają. 

 

Była także pani zebra 

lecz przed chwilą gdzieś pobiegła. 

Widać  Emu, piękne lamy 

i gazele jak z reklamy. 

 

Oto tygrys w pręgi cały 

łowczy z niego doskonały. 

Wspominając dawne życie 

o wolności marzy skrycie. 

 

Pora kończyć tę wyprawę, 

chociaż wszystko tu ciekawe. 

Chętnie kiedyś powrócimy 

resztę zwierząt zobaczymy. 

 

 

 

 

  



Pytania do wiersza: 

• Dokąd wybrały się dzieci? 

• O jakich zwierzętach była mowa w wierszu? 

• Jak należy zachować się w ZOO?  

• Jakie inne zwierzęta można jeszcze spotkać w ZOO?  

 

 

Posłuchajcie piosenki pod tytułem „Biegniemy do Zoo” 

https://www.youtube.com/watch?v=ddibT4Lv9oI 

Ref: Biegniemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Biegniemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

Biegniemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Biegniemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

1. Hipopotam po wybiegu: tup, tup, tup 

Hipopotam po wybiegu: tup, tup, tup 

Jak się zgrzeje, to do wody 

Skacze sobie dla ochłody 

Hipopotam po wybiegu: tup, tup, tup 

A tuż obok lwy ziewają: łał, łał, łał 

A tuż obok lwy ziewają: łał, łał, łał 

W słońcu dziś się wygrzewają 

Z nudów nam się przyglądają 

A tuż obok lwy ziewają: łał, łał, łał 

Ref: Biegniemy do zoo, zoo, zoo… 

2. Foki głodne, jeść wołają: am, am, am 

Foki głodne, jeść wołają: am, am, am 

Niech nam obiad już podają 

Bo nam w brzuszku marsza grają 

Foki głodne, jeść wołają: am, am, am 

Głowę w chmurach ma żyrafa: hen, hen, hen 

Głowę w chmurach ma żyrafa, hen, hen, hen 

Z góry patrzy na każdego 

I małego, i dużego 

Głowę w chmurach ma żyrafa, hen, hen, hen 

Ref: Biegniemy do zoo, zoo, zoo… 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ddibT4Lv9oI


Przyjrzyj się uważnie obrazkom. Znajdź siedem różnic między nimi. 

  



Jakie są zwierzęta - dobieranka słowna: 

Rodzic podaje określenia, a dziecko dopowiada nazwę zwierzęcia, z jakim to określenie 

najczęściej się kojarzy 

  groźny jak ... (lew),    syczący jak ...(wąż),  

  ciężki jak ... ( słoń),                  zwinny jak ... (małpa),        

  w paski jak ...(zebra),                       wysoka jak ...( żyrafa). 

 

Zapraszamy w podróż do Afryki - zabawa ruchowa. 

Dotarliśmy na „czarny ląd”, wysiadamy z tratw i idziemy na ląd po wodzie (wysokie unoszenie 

kolan) a potem po gorącym piasku (lekkie podskoki). Rozglądamy się uważnie na boki, 

szukamy tubylców. Czas ruszać w drogę, przedzieramy się przez dżunglę (ruchy rękoma na 

boki). Chodźmy bardzo cicho by nikogo nie spłoszyć albo by nas nie usłyszał lew (idziemy na 

palcach). Ciiii! (dajemy palec na buzię). Słychać jakiś szelest. Uciekajmy na drzewo 

(naśladujemy wspinanie się na drzewo). O! Jaka miła małpka - chcesz to się pobawimy. 

Pomałpujmy tak jak ona (naśladujemy ruchy np.  drapanie się po plecach, skakanie na jednej 

nodze, itp.). Dość zabawy chyba jesteśmy już bezpieczni, możemy schodzić z drzewa 

(naśladujemy schodzenie z drzewa). Ruszamy dalej w drogę. Przed nami rzeka, musimy ją 

przeskoczyć (duży skok do przodu), a teraz skaczemy po kamieniach (małe podskoki). Uwaga! 

Krokodyl (naśladujemy kłapanie paszczy krokodyla), a tam płynie hipopotam (naśladujemy 

rękoma pływanie w wodzie). Już niedługo dotrzemy do wioski, musimy tylko przejść obok 

śpiącego węża (dzieci kładą się na podłodze i sycząc poruszają się po niej). Nareszcie jesteśmy 

w wiosce. Witamy się z tubylcami (dzieci obejmują się). 

 

 

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

 

Potrzebne materiały: woreczek lub piłeczka, figury geometryczne, pojemnik. 

Przebieg: 

▪ Marsz po obwodzie dywanu 

▪ „Kolorowe figury” - zabawa orientacyjno – porządkowa. Rodzic wskazuje dziecku 

dowolną figurę. Można wyciąć z papieru lub wykorzystać klocki. Zadaniem dziecka jest 

wykonać odpowiednie polecenie: 

 

Czerwony – podskok 

Zielony – przysiad 

Żółty – marsz 

Niebieski – pajacyk 



▪ Dziecko stoi w lekkim rozkroku trzymając woreczek lub piłeczkę przed sobą. 

▪ Ćwiczenie wyprostne, przy prostych ramionach wznoszenie woreczka w górę, 

opuszczenie w dół – powtórzyć 5 razy. 

▪ Ćwiczenia tułowia– trzymanie woreczka oburącz nad głową, skłon boczny tułowia 

w prawo w lewo. 

▪ Ćwiczenie rzut do celu – dziecko stara się rzucić piłeczkę lub woreczek do 

wyznaczonego punktu (można śmiało przeznaczyć na ten cel pojemnik na zabawki lub 

koszyk) 

▪ Pląs- zabawa utrwalająca nazwy figur geometrycznych. Rodzic podaje dziecku figurę 

geometryczną i mówi tekst. Następnie dziecko rodzicowi tak, by utrwalić jednocześnie 

rymowankę. 

„Trójkąt tu, trójkąt tam 

Nasz trójkącik dobrze znam. 

Jak to miło i wesoło, 

Gdy trójkącik krąży w koło”. 

To samo postępujemy z kwadratem, kołem i prostokątem. 

 

W te pochmurne i deszczowe dni zachęcamy również do obejrzenia bajek, które możecie 

znaleźć pod poniższymi linkami: 

https://www.youtube.com/watch?v=T3IAvvLLzhw 

https://www.youtube.com/watch?v=XxVLXU4Dsjc 

https://www.youtube.com/watch?v=o6ENE1owB3M 

 

ZADANIE DOMOWE: 

5-ciolatki: KA karta 27, KP4 ćw. 1 s. 30, KP4 ćw. 2 s 31, KP 4 ćw. 1 s. 32 

6-ciolatki: KP5, s. 30-31; KP5, s. 34-35, ćw. 2 i 4; KP5, s. 36-37 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T3IAvvLLzhw
https://www.youtube.com/watch?v=XxVLXU4Dsjc
https://www.youtube.com/watch?v=o6ENE1owB3M

