
 
 

Krąg tematyczny: WYCIECZKA DO ZOO 

1. ,,Dżungla” - fitness dla dzieci: 

 Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami - trening fitness dla 

dzieci część 1 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc  

 Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami - trening fitness dla 

dzieci część 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4  

 

2. „Zwierzęta w zoo ”: 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc
https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4


 
 

 

 

 
 

1) Nazwij zwierzęta. 

2) Które zwierzę ma trąbę? 

3) Które zwierzę mieszka w miejscu, gdzie panuje zima? 

4) Które zwierzę nosi w swoim garbie wodę? 

5) Które zwierzę nosi w swojej torbie dziecko? 

6) Które zwierzę ma najdłuższą szyję? 

7) Które zwierzę żyje w wodzie? 

8) Czy struś potrafi latać? 

9) Czy kangur potrafi skakać? 

 

3. ,,Film edukacyjny o zwierzętach”: 

 

Zapraszam do obejrzenia prezentacji na kanale youtube: 

 

 Dzikie zwierzęta - Nauka dzikich zwierząt dla dzieci po polsku - 

Odgłosy zwierząt 

 https://www.youtube.com/watch?v=MlZr2NTt-gM  

 

 Strażnicy Miasta - Poznajmy zwierzęta w zoo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FQqBXuAK3OY  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MlZr2NTt-gM
https://www.youtube.com/watch?v=FQqBXuAK3OY


 
 

4. ,, Wyprawa do zoo” – wiersz: 

 

,,Wyprawa do zoo” 
Urszula Piotrowska 

 

A kto zamieszkał w zoo? 

Czy was ciekawi to? 

Opowiem wszystko wam, 

bo się wybieram tam, 

bo się wybieram tam. 

 

Dzień dobry, panie lwie, 

czy pan mnie pożreć chce? 

Pan grzywę bujną ma 

i ryczy głośno łaaaa…, 

i ryczy głośno łaaaa… 

 

Spogląda krzywo wąż   

i syczy, syczy wciąż, 

i wije, wije się. 

Pogłaskać go? O, nie! 

Pogłaskać go? O, nie! 

 

A trąbą macha słoń. 

Czy mogę dać mu dłoń? 

Zatrąbił tru-tu-tu, 

więc brawo biję mu, 

więc brawo biję mu. 

Do domu wracać czas, 

lecz przyjdę tu nie raz, 

lecz przyjdę tu nie raz. 

 

Pytania do wiersza: 

 Jakie zwierzęta mieszkają w zoo? 

 Co to jest zoo? 

 Jak należy zachowywać się w zoo? 

 Dlaczego nie wolno karmić i drażnić zwierząt? 

 Dlaczego zakłada się ogrody zoologiczne? 

 



 
 

5. Karty pracy: 

Karta pracy 1, Karta pracy 2 

(Karty pracy do pobrania w formacie A4 dostępne są  jako załącznik w formacie 

PDF.) 

 

6. ,,Co to za zwierzę?” – zagadki obrazkowe: 

 

 
 

 

7. ,,Domino, Bingo” – gra: 

 

Poniżej znajdują się karty do gry. Należy je wyciąć. Dziecko powinno 

nazywać zwierzęta. Skłońmy je do posługiwania się określeniami np.:  

jedna zebra – dwie zebry, 

jeden słoń – dwa słonie, 

jeden krokodyl – dwa krokodyle. itd. 

 

1) Gra Domino 

Zadaniem dziecka będzie dopasowywanie zwierząt do siebie, tworząc ciąg. 

 

2) Gra Bingo 

Podwójne kartoniki należy rozciąć. Wszystkie kartoniki odwrócić obrazkiem do 

dołu. Zadaniem dziecka będzie odkrywanie i szukanie par. 



 
 

 

 



 
 

 

 


