
Na rozgrzewkę mam dla was dzisiaj wierszyki o zwierzętach 

 

LEW 

Które z dzieci mi powie 

jak „król zwierząt” się zowie? 

Jest nim kociak nie mały, 

a ten kot to lew wspaniały. 

Ma gęstą grzywę godną króla, 

lecz nie taka straszna jego natura. 

Niektóre zwierzęta nie żyją w gromadzie, 

on jednak woli żyć w stadzie. 

Nie jada codziennie, lecz gdy głód nastanie, 

to zarządza polowanie. 

Poluje sam lub (częściej) w grupie, 

wtedy ofierze trudniej uciec. 

W dzień, gdy żar leje się z nieba, 

lew głośno ziewa Aaa…odpocząć trzeba. 

A kiedy ciemna noc nastanie, 

on się wybiera na polowanie. 

Nie ma zbyt wielu lwów na świecie. 

Najwięcej z nich w Afryce znajdziecie. 

Lecz mogę powiedzieć Wam w sekrecie, 

spotkacie je z pewnością, gdy do ZOO pojedziecie. 

 

ŻYRAFA 

Zadam Ci pytanie proste: 

Komu nikt nie może dorównać wzrostem? 

Jeśli nie zgadniesz, to będzie gafa. 

Przecież to dumna i piękna żyrafa. 

Skubiąc listki akacji po sawannie kroczy 

i wszystkim od razu rzuca się w oczy. 

Długa szyja to jej atrybut wielki, 

wśród zwierząt robi karierę modelki. 

Żyrafa niewielu wrogów ma. 

Boi się głównie człowieka i lwa. 

A młoda żyrafka jest zagrożona, 



gdy spotka hienę lub likaona. 

Kiedy rozstawia szeroko nogi, 

żeby się napić trochę wody, 

lew chce zaskoczyć ją koniecznie, 

ale najczęściej nieskutecznie. 

Żyrafy żyją w gorącej Afryce, 

a niektóre jadą za granicę, 

by w rodzinnym stadzie, dość licznym, 

zamieszkać w ogrodzie zoologicznym. 

 

ZEBRA 

Cóż to za królowa klasy 

w sukni w biało-czarne pasy 

przez sawannę wciąż wędruje 

wielbicieli wypatruje? 

Cóż to za niewinna minka? 

Ach! To konia jest kuzynka. 

Choć nie przemknie po kryjomu 

z racji dziwacznego stroju, 

zebra się tym nie przejmuje, 

dumnie w stadzie galopuje. 

Nie oddala się zbytnio od wody, 

bo to podstawa zdrowia i urody. 

Jest zwierzęciem towarzyskim, 

dobrze czuje się z kimś bliskim. 

Choć ma dużą rodzinę i wcale nie musi 

widziana jest czasem wśród antylop i strusi, 

gdy całym stadem się do nich przyłącza 

skubie trawę, je liście, pędy i kłącza. 

Niewielu wrogów posiada, 

dlatego tak liczna jest zebr gromada. 

Mieszka w Afryce, bardzo daleko, 

w cyrku lub ZOO możesz cieszyć nią oko. 

Zobaczyć ją chociaż raz wypada, 

bo oryginalną urodę posiada. 

A przy tym to zwierzę egzotyczne 



jest bardzo przyjazne i sympatyczne. 

 

Zabawa ruchowa „Lwy i lwiątka” 

Na hasło "duże lwy" dzieci skradają się wyciągając przed siebie ręce (kocie 

ruchy). 

 

Na hasło "małe lwiątka" podskakują, turlają się, kładą się na plecach i energicznie 

poruszają rękami. 

 

Zabawa plastyczna „Lew 

 

 
” 

Będzie wam potrzebny papier kolorowy żółty i pomarańczowy, czarny pisak oraz 

rolka po papierze toaletowym. 

Rolkę po papierze toaletowym oklejamy żółtym papierem kolorowym. Również z 

żółtego papieru wycinamy nieduże kółko które będzie głową naszego lwa oraz trzy 

żółte prostokąty które będą jego łapkami i ogonem. Następnie z pomarańczowego 

papieru wycinamy około 10 małych serduszek. Serduszka przyklejamy naokoło 

żółtego kółka oraz po jednym do każdego żółtego prostokąta. Na żółtym kółku 

malujemy lwu oczka nosek i buźkę  

 


