
 
 

Krąg tematyczny: WYCIECZKA DO ZOO 

1. ,,Afrykański masażyk ”: 

Pierwszy pokaz wierszyka powinien zademonstrować na plecach dziecka 

rodzic.  

Afrykańskie słońce mocno w plecy piecze ( rysowanie koła) 

Nasz dżip po pustynnym piasku wolno jedzie 

(rysowanie dwóch małych kół) 

Wtem widzimy słonia, który wolno człapie 

(naśladowanie palcami chodu słonia) 

Przy palmie siedzi małpa  po głowie się drapie 

(drapanie) 

A ja  przytulam się mocno do mojego taty 

(gest objęcia partnera) 

Bo właśnie biegną do nas ogromne żyrafy 

(uderzanie delikatnie pięściami) 

Wtem burza piaskowa niebo przesłoniła (rysowanie chmur) 

Cała nasza grupa w namiocie się skryła. (rysowanie trójkąta) 

 

2.  ,,Kalambury” – ćwiczenie dźwiękonaśladowcze: 

 

Zadaniem dziecka będzie naśladowanie 

odgłosów mieszkańca zoo. Dziecko może 

sobie pomagać wykonując ruchy 

charakterystyczne dla danego zwierzęcia. 

Jeżeli dziecko ma problemy, rodzic może 

rozpocząć zabawę.  

 

 

 

 

 



 
 

3. „Idziemy do zoo ”- piosenka, układ taneczny: 

 

(Ref.) Idziemy do zoo, zoo, zoo (x3)                            (marsz z wymachem rąk) 

Zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo (x3) 

Zoo, zoo, zoo 

 

1. W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop      (skaczemy) 

W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop      

Za ogony siebie łapią 

I na linach się się bujają 

W pierwszej klatce małpy skaczą hop, hop, hop         (skaczemy) 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj                           (robimy młynek) 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj 

Ciągle skrzeczą, piszczą, wrzeszczą 

Daj mi loda, ciastko, żelka 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj... 

 

(Ref.) Idziemy do zoo, zoo, zoo                                 (marsz z wymachem rąk) 

 

 

2. Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup (pochylamy się, wymachujemy 

jedną ręką ) 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 

Bo tak już jest to zrobione 

Trąbą piją wodę słonie 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi  (chodzimy na czworaka, udajemy 

śmiech) 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 

Nie wiadomo wciąż dlaczego 

Humor dopisuje hienom 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 

 



 
 

 

4. ,,W zoo”" E. Piechny-Pietrzyk – wiersz: 

W zoo 
Danuta Wawiłow 

 

W zoo jest wesoło, 

ludzie chodzą wkoło, 

byk ma duże rogi, 

bocian nie ma nogi, 

foka pływa w stawie, 

nie widać jej prawie, 

słonie wodę piją, 

niedźwiedzie się biją, 

sowa w domku siedzi, 

boi się niedźwiedzi. 

Ale najładniejsze 

są zielone rybki, 

patrzą sobie na mnie 

zza zielonej szybki 

i zębów nie mają, 

i rogów nie mają, 

i tylko tak sobie 

pływają, pływają, 

pływają, pływają 

i się uśmiechają. 

Pytania do wiersza: 

 Wymień jak najwięcej zwierząt, które były w zoo. 

 Które zwierzęta podobały się tobie najbardziej? 

 Jakie prawa mają zwierzęta? 



 
 

5. ,, Weterynarz” – zapoznanie z pracą weterynarza: 

 

Zapraszam do zapoznania się z filmami na kanale youtube, które przybliżą 

dziecku pracę weterynarza: 

 Kulisy, czyli Błękitek poznaje zawody  Weterynarz 

https://vod.tvp.pl/video/kulisy-czyli-blekitek-poznaje-

zawody,weterynarz,19173697 

 Marta Mówi po Polsku Marta i Weterynarz S01E21 HD  

https://www.youtube.com/watch?v=H8WOVJym5BM  

https://www.youtube.com/watch?v=KjirS6uSM9g  

 

 

6. ,, Zwierzaki z plasteliny” – praca plastyczna: 

 

Materiały:  

Plastelina 

 

 

https://vod.tvp.pl/video/kulisy-czyli-blekitek-poznaje-zawody,weterynarz,19173697
https://vod.tvp.pl/video/kulisy-czyli-blekitek-poznaje-zawody,weterynarz,19173697
https://www.youtube.com/watch?v=H8WOVJym5BM
https://www.youtube.com/watch?v=KjirS6uSM9g
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