
15.06.2020 

Witajcie kochani ! W tym tygodniu zapoznamy się z egzotycznymi zwierzakami! Mam nadzieję, 

że wyprawa się Wam spodoba! A więc... wybierzmy się razem do ZOO!  

Z. Bronikowskiej, pt.: "Gdzie był Krzyś". Było to niejako, wprowadzenie do zajęć. 

 

- Gdzie byłeś Krzysiu? 

- Daleko…. 

W Afryce, nad rzeką Nilem! 

A dwa kroki przede mną 

kąpały się dwa krokodyle! 

Były takie olbrzymie, 

paszcze miały szerokie 

jak bramy. 

Nie wierzysz? No to proszę, 

Możesz zapytać mamy! 

A potem hipopotam 

po szyję wylazł z błota, 

aż śmiały się goryle. 

Słonie biegały jak konie! 

Były zebry, żyrafy, szakale! 

A ja – 

Nie bałem się wcale. 

Siedziałem obok mamy 

i patrzyłem… patrzyłem…. 

Małpy jadły figi i daktyle, 

Nosorożec bawił się w strumieniu, 

a tygrysy leżały pod palmą. 

I lwa widziałem, 

A jakże! 

I chociaż było ciemno, 

nie bałem go się  także. 

Ale zabłysło światło 

i ludzie zaczęli uciekać! 

Ja chciałem jeszcze zostać, 

chciałem jeszcze poczekać, 

ale mama….. 

- O czym ty mówisz Krzysiu? 

To ci się chyba śniło. 

Skądże? 



Naprawdę to widziałem! 

To wszystko w kinie było. 

Pytania do wiersza: 

1. Gdzie był Krzyś? 

2. Czy pamiętacie nazwę rzeki ? 

3. Jakie zwierzęta spotkał Krzyś? 

4. Czy Krzyś bał się tych zwierząt? 

 

No to teraz my też wybierzmy się w podróż w poszukiwaniu dzikich zwierząt! Zapijcie dobrze 

pasy! Lecimy dzisiaj SAMOLOTEM! 

zabawa ruchowa " Samolot" ( promenada amerykańska) wg Klanzy. 

https://www.youtube.com/watch?v=M-dli21QE3A 

 

Czy wy też je widzicie? 

Zastanówcie się co wiecie na ich temat. Spróbujcie opisać ich wygląd i cechy 

charakterystyczne. A może wiecie co poszczególne zwierzaki lubią jeść, czy są szybkie, a 

może bardzo ciężkie?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M-dli21QE3A


 

 



 

 



 

Spróbujcie teraz odgadnąć zagadkę! Czy wiecie już o kim jest piosenka?  

https://www.youtube.com/watch?v=qmIsF0Q4G6M 

Na koniec mam dla was zabawę plastyczną 

A teraz spróbujmy wykonać portret żyrafy. Nie są to zwykłe portrety. Stworzymy  je 

poprzez odrysowanie ręki z 4 palcami ( kciuk należy schować) oraz przez pomieszanie dwóch 

kolorów ( żółty i czerwony) w celu uzyskania pomarańczowego, który za pomocą paluszków 

dzieci przenosimy na postać żyrafy, tworząc cętki. Gdy praca wyschnie, możecie nakleić 

ruchome oczy lub je namalować oraz ozdobić całość trawką i chmurkami. Miłej zabawy  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmIsF0Q4G6M

