
Piątek 12.06.2020 

Temat tygodnia: Zwierzęta egzotyczne. 

Temat dnia: Zagadkowe zwierzęta.  

 

Dzień dobry! 

Witajcie po krótkiej jednodniowej przerwie. ☺ To już  ostatnie zajęcia z cyklu 

zwierzęta egzotyczne. Dziś  pora na zagadki.  Zaczynamy. 

 

1. Zagadki tekstowe- „O kim mówię?” 

Kochani posłuchajcie zagadek o zwierzętach egzotycznych i 

odpowiedzcie na nie.  

 

Małe oczy, małe uszy 

z wody wcale się nie ruszy. 

Lecz nie drażnij tego zwierza, 

bo do szarży zaraz zmierza. (hipopotam) 

 

Zakupów nie robi, 

ale torbę trzyma, 

a w tej torbie śpi 

jego mała dziecina. (kangur) 

 

Złota grzywa lśni w słońcu 

to król zwierząt jest w końcu. 

Głośno ryczy ale... 

nie boję się go wcale. (lew) 

 

Zwierz, co syczy groźnie wciąż, 

Jadowity, długi… (wąż)  

 

Żyje w Azji lub w Afryce, 

w zoo go także zobaczycie. 

Bardzo duży, lecz nie zły, 

długą trąbę ma i kły. (słoń) 

 

Ze sto zębów on posiada, 

Ręki w paszczę mu nie wkładaj. 



Żyje w wodzie – i to tyle. 

Gada zwiemy… (krokodylem) 

 

Pod swoją skorupę głowę umie kryć, 

Jest bardzo powolny, może długo żyć. 

Na lądzie go spotkasz, w wodzie także pływa. 

I odpowiedź teraz: jak on się nazywa? (żółw)  

 

2. Zagadki słuchowe- „Jakie zwierzę wydaje te dźwięki?” 

Teraz przed wami ciekawe zadanie. Waszym zadaniem będzie odgadnąć jakie 

zwierzęta słyszycie. Najpierw usłyszycie głos zwierzęcia, a następnie jego 

zdjęcie i nazwę. Powodzenia! 

https://www.youtube.com/watch?v=mzo0PI1l0tU  

Myślę, że nie było tak źle co? Na pewno poszło Wam wyśmienicie.  

 

3. Zagadki obrazkowe „Jak to zwierzę wygląda?”  

 

Przedstawię Wam teraz kilka zdjęć zwierząt, ale mam mały problem z nimi. 

Ktoś mi ponakładał na nie jakieś koła i nie potrafię zgadnąć co to za zwierzę. 

Pomożecie mi?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mzo0PI1l0tU
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4. Zabawa ruchowa. 

Przed kolejną zagadką rozruszamy się troszeczkę.  

Zaczniemy od wyprawy do dżungli. 

https://www.youtube.com/watch?v=dG2xc1nmy5Q 

A teraz zapraszam Was na taniec połamaniec.  

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I 

 

Myślę, że po takich tańcach możemy przejść dalej. Co Wy na to? 

 

5. Prawda czy nieprawda? 

          Określcie proszę czy zdania, które będzie Wam czytał ktoś dorosły są 

fałszywe czy prawdziwe. Jeśli prawdziwe to proszę się pięknie uśmiechnąć ☺ i 

pomachać ręką  , a jeśli nieprawdziwe zróbcie smutną minę  i 

zróbcie kciuk na dół   . 

 

❖ Słonie lubią bujać się na gałęzi. 

❖ Żyrafa ma krótką szyję. 

❖ Lew nazywany jest królem zwierząt. 

❖ Tygrys jest w paski. 

❖ Nietoperze zapylają baobab. 

❖ Wąż ma 10 nóg. 

❖ Wielbłąd może mieć 1 garb. 

❖ Wyraz nosorożec ma 3 sylaby. 

https://www.youtube.com/watch?v=dG2xc1nmy5Q
https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I


❖ Kiedy mówimy Afryka pierwsza głoska to Z. 

❖ Struś mieszka na Antarktydzie.  

 

6. Zabawa „Czy wiesz, że wśród zwierząt naj… jest?” 

Zacznę mówić zdania o zwierzętach, a Waszym zadaniem będzie je 

dokończyć.  

1) Najbardziej rozbrykane i figlujące zwierzęta to… (małpy) 

2) Najwolniej poruszają się…(żółwie) 

3) Najszybszy biegacz ze wszystkich zwierząt to…(gepard) 

4) Najwyższa ze wszystkich zwierząt jest…(żyrafa) 

5) Najcięższy ssak na lądzie to…(słoń) 

6) Najlepszym skoczkiem jest…(kangur) 

7) Najbardziej leniwe zwierzę to…(leniwiec) 

8) Największe uszy ma….(słoń) 

9) Najostrzejszy nos ma….(nosorożec) 

10)Najdłuższa szyja należy do….(żyrafy) 

Nie o wszystkich zwierzętach, których dotyczyły pytania mówiliśmy w 

tym tygodniu, ale jestem pewna, że świetnie poradziliście sobie z 

odpowiedziami na te pytania. Jeśli nie sami to z małą pomocą rodziców. 

 

7. Praca plastyczna 

              Kochani na zakończenie tego tygodnia chciałabym Was prosić o 

wykonanie małego ZOO w swoim domu. Pokazuję Wam przykładowe 

zdjęcia łatwych do wykonania prac plastycznych z tego, co macie w domu 

np. z rolek po papierze, z talerzyków papierowych, z odrysowanych dłoni. Po 

raz kolejny zachęcam Was do wysłania nam zdjęć Waszej twórczości. 

 



 

 



 

 

Pozdrawiam Was serdecznie, 

Pani Ania ☺ 


