
 
 

Krąg tematyczny: WYCIECZKA DO ZOO 

1. ,,Gimnastyka buzi i języka” –ćwiczenie logopedyczne: 

Potrzebne nam będą: pionki i  kostka do gry. Dziecko przesuwa się pionkiem 

o tyle pól, ile wyrzuci oczek. Rodzic czyta mu polecenie z pola. 

 



 
 

2.  „Zwierzęta ”- zagadki: 

 

Na Antarktydzie żyje 

elegancki czarny ptak, 

dużo pływa lecz nie lata, 

ma na sobie czarny frak. 

 

Skacze, psoci i figluje, 

z gałęzi na gałąź przeskakuje. 

Kto figlarkę ową zna, 

chętnie jej banana da 

 

Jakie zwierzę to, czy wiecie, 

co garb nosi na swym grzbiecie? 

W karawanie podróżuje, 

piaski pustyń pokonuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Australii mieszkam i dużo skaczę, 

często zwą mnie tutaj torbaczem. 

W torbie swojej dzieci noszę, 

mogę je pokazać, o proszę! 

 

Czy mnie w ZOO podziwialiście, 

kiedy jadłam z drzewa liście? 

Długą szyję wyciągałam, 

gdy tak sobie podjadałam. 

 

W kostiumiku czarno – białym, 

w ZOO ją zobaczyć możesz, 

inna znowu śmiałym krokiem, 

przejść przez jezdnię Ci pomoże. 

 

 

 



 
 

  

 

3. ,, "Zwierzęta na wycieczce" E. Piechny-Pietrzyk – wiersz obrazkowy: 

 

"Zwierzęta na wycieczce"  
E. Piechny-Pietrzyk 

 

 

W ZOO dziś dzień uroczysty 

na wycieczkę idą wszyscy 

Jest żyrafa, są dwa słonie 

Małpki dwie i cztery konie 

Idzie gruby hipopotam 

Stąpa ciężko chlapie błotem 

Aż oburza się Pan zebra 

– Czemu Pan o innych nie dba? 

Nagle zgrzyt i huk świst 

Na chodniku słychać pisk 

Mały bocian z żółwiem małym 

Przez ulicę przebiec chciał 

– Jak to można? – krzyczą słonie 

– Przecież światło jest czerwone! 

Zaskrzeczała więc papuga 

– Gdy czerwone oczkiem mruga 

musisz stać i czekać moment 

żeby przejść na drugą stronę 



 
 

potem zmiana – możesz iść 

bo zielone jest jak liść 

przez ulicę przechodź raźnie 

nie ociągaj się! Odważni 

 

 

 Po przeczytaniu wiersza, ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności.  

 

 

 
 

 Teraz spróbuj na podstawie obrazków, opowiedzieć wiersz. 

 Dlaczego bocian i żółw źle się zachowali? 

 Powiedz jak powinno się zachować, przechodząc przez ulicę? 

 

 



 
 

 

 

4. ,,Afryka” – poznajemy kontynent: 

 

Zobacz, oto kontynent który nazywamy Afryką. Tak jak my mieszkamy na 

kontynencie, który nazywa się Europą. W Afryce jest bardzo gorąco, jest 

tam pustynia na której jest mnóstwo piasku. Tam nigdy nie pada śnieg. 

Mieszkają tam zwierzęta które lubią ciepło, takie zwierzęta, u nas możesz 

spotkać tylko w zoo. W Aryce rosną również inne rośliny. 

 

Popatrz na obrazek: 

Co przypomina Ci kształt Afryki? 

Jakie zwierzęta zamieszkują Afrykę? 

Co jeszcze ciekawego znajduje się w Afryce? 

 



 
 

5. ,, Żyrafa” – przeliczanie: 

 

Materiały: 

o Płatki śniadaniowe: lub guziki, pompony, rodzynki 

o Szablon Żyrafy (dostępny w PDF na ostatniej stronie) 

o Kostka do gry 

 
 

 Zadaniem dziecka będzie układanie tylu elementów ile wyrzuci 

oczek na kostce. 

 Następnie bawimy się tworząc działania: 

Ułóż 6 kółeczek, zabierz 2, ile ci zostało? 

Ułóż 5 kółeczek, dodaj jeszcze 3 ile jest kółeczek? 

Itd.  

6. Karty pracy: 

Od dzisiaj uzupełniać będziemy Karty pracy z bieżącego materiału z książek 

,,Nowa trampolina”: Karty pracy i Kącik artysty. 

 

Dzisiaj pracujemy z kartami: 

Karta Pracy cz.3, karta . 71 i 72 



 
 

7.,,Wąż” – praca plastyczna: 

 

Materiały: 

 Szablon węża (dostępny w formacie PDF) 

 Nożyczki 

 Kredki 

 Nitka  

 

1. Węża kolorujemy.  

2. Następnie wycinamy po linii. 

3. Robimy dziurkę w ogonie i mocujemy do niego nitkę. 

4. Węża można powiesić w miejscu, w którym będzie on powiewał na 

wietrze: tarasie, drzewie, oknie. 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

8. ,,Żyrafa” załącznik do ćw. matematycznych. 

Żyrafę możesz pokolorować 

 

 

 

 


