
Zabawa koncentrująca uwagę „Ciekawostki o ogrodach zoologicznych”

- najstarszy ogród zoologiczny w Polsce jest we Wrocławiu (1865r.),
- największy ogród w Polsce znajduje się w Gdańsku
- najstarszy istniejący ogród zoologiczny w Europie znajduje się w Wiedniu
- największy ogród zoologiczny w Europie znajduje się w Berlinie (ma ok.17 tys. zwierząt)

Dziecięce Przeboje - Idziemy Do ZOO /
https://www.youtube.com/watch?v=xhB9Vl4qORY

Dziecko tańczy w rytm muzyki, podczas nagrania kiedy usłyszy nazwę zwierzęcia próbuje
naśladować jego ruchy

https://www.youtube.com/watch?v=xhB9Vl4qORY


„ Zwiedzamy ZOO”- wiersz

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 niedźwiedź 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.

Dzieci odpowiadają na pytania : Jakie zwierzęta są wymienione w wierszu?;
Jakiego zwierzęcia dzieci nie zobaczyły, bo gdzieś pobiegło?; Jakie ptaki widziały
dzieci w zoo?; Dlaczego zamyka się zwierzęta w ogrodach zoologicznych?; W jaki
sposób możemy pomóc zwierzętom w ogrodach zoologicznych?



Zabawa ruchowa: Pociąg ze zwierzętami– Rodzic jest lokomotywą a dziecko wagonikiem,
w którym są zwierzęta. Lokomotywa rusza- dziecko naśladuje odgłosy ruszającego 
pociągu: wolne puff, puff, jadącego: szybkie puff, puff, hamującego- sss. Na hasło 
rodzica „stacja”- np. krokodyli, lwów itp. dziecko naśladuje ruchy danego zwierzęcia. 
Potem ruszają dalej:)

Wycieczka do Zoo - WAŻNE rady, zasady 
i ciekawostki - Tosia Samosia
https://www.youtube.com/watch?v=aa1YfbZzTac&feature=youtu.be

Pytania do powyższego filmu:
 Jak należy zachować się w zoo?
 Po co idziemy do zoo?
 W jakim celu założono zoo?
 Jakie zwierzęta są w zoo?

KP 4/ ćw. str.28-33/ dz.5letnie
KP 3/ ćw. str.71-72/ dz.4letnie

 Zestaw zabaw ruchowych Gimnastyka z przysłowiami na podstawie 
Przewodnika Bliżej Przedszkola2018/2019

– Strach ma wielkie oczy – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko biega po 
pokoju w rytm  wyklaskiwanego rytmu przez rodzica. Na mocne klaśnięcie dziecko udaje,
że jest przestraszone – nieruchomieje i szeroko otwiera oczy i usta. Zabawę należy 
powtórzyć kilka razy.
– Dumny jak paw – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dziecko w przysiadzie 
podpartym. Kiedy rodzic powie hasło dumny jak paw, powoli prostuje się i spaceruje po 
pokoju z lekko uniesioną głową. Zabawę należy powtórzyć kilka razy.
– Odwa ny jak lew –ż  ćwiczenie równoważne. Dziecko ma za zadanie przejść 
po kładce (utworzonej z koca) nad wielką rzeką. Przechodzi, stawiając stopę za stopą.

https://www.youtube.com/watch?v=aa1YfbZzTac&feature=youtu.be


– Zły jak osa – zabawa bieżna. Dziecko biega swobodnie po dywanie pomiędzy kilkoma
rozłożonymi chusteczkami. Na hasło: osa, rodzic udaje osę, a dziecko biegnie do 
najbliższej chusteczki, aby jak najszybciej schronić się przed rozwścieczonym owadem.
– Łagodny jak baranek – ćwiczenie uspokajające. Dziecko leży spokojnie i 
odpoczywa. Wykonuje głębokie wdechy i wydechy nosem. W tle można włączyć dowolny
spokojny utwór instrumentalny.

KA, k.27 dz. 5letnie
KA, k.17 dz. 4letnie
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