
12. 06. 2020r. - Piątek – „W ZOO – Uwaga! Nieznajome  zwierzęta” 
 
Dzień dobry moi kochani! 
Zaczynamy nowy dzień – uśmiechnijcie się….! 
 
1. TANIEC ZYGZAK – @WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, dziecięce hity! 
 
                                        https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 
 
2. A teraz kilka ćwiczeń – zabaw – z rodzicem: „Ruch razem” 

rodzic i dziecko stoją tyłem do siebie i razem kucają i wstają, 
rowerek w parze (rękami i nogami), 
dwie osoby trzymają dziecko za ręce, a ono podskakuje, 
rodzice w klęku podpartym, na ich plecach bujane jest dziecko, 
dziecko leży w kocyku, a rodzice je huśtają. 

 
3. Posłuchajcie uważnie czytanego przez Rodzica wiersza Danuty Wawiłow, pt. „Zoo” 
 
                                                                       Zoo 

W zoo jest wesoło, 
ludzie chodzą wkoło, 

byk ma duże rogi, 
bocian nie ma nogi, 
foka siedzi 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… 

Odpowiedzcie na pytania: 
1) Jakie zwierzęta są wymienione w wierszyku ? 
2) Co robią poszczególne zwierzęta ? 
3) Dlaczego zamyka się zwierzęta w ogrodach zoologicznych ? 
4) W jaki sposób możemy pomóc zwierzętom w ogrodach zoologicznych ? 

 
a) Przygotujcie swoje książeczki ze zwierzętami. Poszukajcie w nich tych , które można spotkać w zoo. 
b) Nazwy tych zwierząt wymówcie głoskami i sylabami. 
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https://www.youtube.com/channel/UCNvmmTV6Jxhc17vlp6kB0XQ
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs


4. Nauczcie się na pamięć wyliczanki Włodzimierza  Ścisłowskiego pt. „Raz, dwa, trzy”. Przyda się Wam 
w różnych zabawach z innymi dziećmi. 

Raz, dwa, trzy – lew jest zły! 
Cztery, pięć, sześć – może cię zjeść! 

Siedem, osiem, dziewięć – nic o lwie już nie wiem. 
Lecz baw się wesoło, bo lew siedzi w zoo. 

 
5. Usiądźcie wygodnie i obejrzyjcie film edukacyjny dla dzieci, pt. „Jakie to zwierzę? - Borys w zoo”. 
Znajdziecie go tu: 
                                https://www.youtube.com/watch?v=npMhzO8XogQ 
 
6. Lubicie zagadki? Rozwiążcie je, proszę – dopowiedzcie rozwiązania. 

 
Basia w zoo – Maria Terlikowska 

Płowa grzywa 
z karku spływa, 

dumna mina, 
groźna brew! 

Jak to zwierzę się nazywa? 
LEW! 

Pysznie kroczy, 
myśląc o czymś, 

jakby miał sto ważnych spraw! 
Kto ma ogon w pawie oczy? 

PAW! 
Igła w igłę, 

szpilka w szpilkę – 
co to za kolczasty zwierz? 

No, Basieńko, pomyśl chwilkę. 
JEŻ! 

Chociaż wielki jest 
jak góra – 

śmiało możesz podejść doń. 
Zgadnij, co to za figura? 

SŁOŃ!  
 

7. Posłuchajcie piosenki pt. „Pani Zebra”: https://www.youtube.com/watch?v=uG0aRu5oX6M 
 

To piosenka czarno – biała 
Cała w paski jest ubrana 
Są raz czarne, a raz białe 
I to bardzo jest ciekawe 
I to bardzo jest ciekawe 

Ref: Pani Ze, Ze, Ze 
Pani Bra, Bra, Bra 
Pani Ze, Pani Bra 

Pani Zebra paski ma / x2 

W dzień jak konik zebra bryka 
W noc pojawia się i znika 

 
2 

https://www.youtube.com/watch?v=npMhzO8XogQ
https://www.youtube.com/watch?v=uG0aRu5oX6M


Swym pędzelkiem na ogonie 
Domaluje paski sobie 
Domaluje paski sobie 

Ref: Pani Ze, Ze, Ze 
Pani Bra, Bra, Bra 
Pani Ze, Pani Bra 

Pani Zebra paski ma / x2 

Zebra żyje gdzieś w Afryce 
W ZOO ją także zobaczycie 

Może na ulicy leżeć 
Wtedy po niej przejść możecie 
Wtedy po niej przejść możecie 

Ref: Pani Ze, Ze, Ze 
Pani Bra, Bra, Bra 
Pani Ze, Pani Bra 

Pani Zebra paski ma / x4 

A teraz zaśpiewajcie z rodzeństwem znaną piosenkę, pt. „Cztery słonie”. Pomoże Wam film na stronie: 
                                               https://www.youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4 
 

Były raz sobie cztery słonie, 
Małe, wesołe, zielone słonie, 
Każdy z kokardką na ogonie, 

Hej, cztery słonie ! 

I poszły sobie w daleki świat, 
W daleką drogę, wesoły świat, 
Hej, świeci słońce, wieje wiatr, 

A one idą w świat. 

Ref: 
Cztery słonie, zielone słonie, 

każdy kokardkę ma na ogonie, 
Ten pyzaty, ten smarkaty, 
Kochają się jak wariaty! 

Płyną przez morza cztery słonie, 
Małe, wesołe, zielone słonie, 
Oj, gwałtu rety jeden tonie, 

Smarkaty tonie! 

Na pomoc biegną mu wszystkie wnet, 
Za trąbę ciągną go i za grzbiet, 

i wyciągnęły z wody go, 
Wiec strasznie rade są! 
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https://www.youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4


Ref: 
Cztery słonie, zielone słonie, 

każdy kokardkę ma na ogonie, 
Ten pyzaty, ten smarkaty, 
Kochają się jak wariaty! 

Idą przez góry cztery słonie 
małe, wesołe, zielone słonie 

wtem jeden w przepaść straszną leci 
patrzcie, ten trzeci! 

Na pomoc biegną mu wszystkie wnet 
Za uszy ciągną go i za grzbiet 

I wyciągnęły wreszcie go 
Wiec strasznie rade są! 

Ref: 
Cztery słonie, zielone słonie, 

każdy kokardkę ma na ogonie, 
Ten pyzaty, ten smarkaty, 
Kochają się jak wariaty! 

Szły przez pustynię cztery słonie  
Małe, wesołe zielone słonie 

Wtem do jednego lew się skrada 
Lew go napada ! 

Na pomoc biegną mu wszystkie trzy 
Na lwa podnoszą swe ostre kły 
Oj zmyka zaraz straszny lew 

A one dalej w śpiew! 

Ref: 
Cztery słonie, zielone słonie, 

każdy kokardkę ma na ogonie, 
Ten pyzaty, ten smarkaty, 
Kochają się jak wariaty! 

A gdy obeszły już świat cały 
To podskoczyły i się zaśmiały 
Trąby podniosły swe do góry  

I trąbią w chmury ! 

Hej łatwo obejść ten cały świat 
Gdy obok brata wędruje brat 

Cóż im uczynić może kto 
Gdy zawsze razem są! 

Ref: 
Cztery słonie, zielone słonie, 
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każdy kokardkę ma na ogonie, 
Ten pyzaty, ten smarkaty, 
Kochają się jak wariaty! 

8. Praca plastyczna – (przygotujcie kartki i kredki) – rysowanie po śladzie. Narysujcie lwa, tak jak Wy go 
widzicie. Obrazek ozdabiacie w dowolny sposób. 
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9. Jakie to zwierzę? - zagadki słuchowe (dla starszych dzieci). Posłuchajcie odgłosów różnych zwierząt 
(domowych i dzikich). Znajdziecie je w filmie pt. „Odgłosy zwierząt dla dzieci:, na stronie: 
 
                                   https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU&t=23s 
 
A dla tych nieco młodszych film o odgłosach zwierząt na stronie:  
                                   https://www.youtube.com/watch?v=PcDRe2Kk4aY 
 
10. Może trochę ruchu. Tańczymy „Tańce połamańce”: https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I 
 
11. Uwaga! Niebezpieczne zwierzę! 
Drodzy Rodzice, proszę,  porozmawiajcie z dziećmi o niebezpieczeństwach w kontakcie ze zwierzętami 
(szczególnie obcymi). W rozmowie zadajcie dzieciom pytania: 

(1) Jak mogą zachowywać się zwierzęta, np. spotkane na ulicy czy na podwórku? 
(2) O czym należy pamiętać, kiedy spotkamy gdzieś nieznane nam zwierzę, np. psa? 
(3) Jak powinniśmy się zachowywać, gdy podczas spaceru widzimy za ogrodzeniem psa? 
(4) Jak powinniśmy się zachować, gdy podczas pobytu w ZOO oglądamy zwierzęta na wybiegu, np. 

słonia, żyrafę, lwa, foki? 
 
Kochane dzieci! Zapamiętajcie zasady zachowania się, podczas spotkania obcego zwierzęcia: 

(1) trzymamy ręce z dala od ogrodzenia, za którym jest pies, 
(2) stoimy spokojnie i bez ruchu, gdy pies nas wącha, 
(3) gdy pies na nas skacze, zwijamy się w kłębuszek (dziecko klęczy, głową dotyka podłogi, ręce 

przyciągnięte do tułowia, kciuki schowane w pięści, pięści przyciśnięte do uszu), 
(4) nigdy nie dotykamy nieznajomych zwierząt – gdy chcemy pogłaskać np. nieznajomego psa,zawsze 

musimy zapytać o pozwolenie jego właściciela, 
(5) w ZOO stoimy w wyznaczonych miejscach, nie wyciągamy rąk w kierunku zwierząt, 

 
12. Przed nami weekend. W wolnej chwili albo gdy zagości u Was nuda, obejrzyjcie krótkie filmy: 
- dla dzieci młodszych polecam „Lulek idzie do ZOO /Rymowanki dla dzieci? 
 
                                     https://www.youtube.com/watch?v=xlXEn3l6vYM&t=50s 
 
- dla tych nieco starszych dzieci „11 najbardziej uroczych dzieci zwierząt” 
 
                                https://www.youtube.com/watch?v=N9z8AREvjsA&t=158s 
 
Koniecznie wybierzcie się na spacer. A może właśnie do ZOO? Oliwskie ZOO jest bardzo ciekawe. 
 
                                                                                   Pozdrawiam i ściskam wszystkie dzieciaczki 
                                                                                                                 Miłej zabawy 
                                                                                                                    Pani Ania 
 
Źródła: 

1) Pięciolatek. Przewodnik metodyczny. Tropiciele – Beata Gawrońska, Emilia Reczek. 
2) Przewodnik metodyczny do programu Przedszkole przyszłości cz.I i II – zespół autorski: B. Bartosz, 

K. Bury, A. Kosowska, A. Piekuszyńska, P. Adamski. 
3) Karty pracy – lew: https://www.google.com/serch?q=rysowanie+po+sladzie+lew 
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