
Poniedziałek 08.06.2020 

Temat tygodnia: Poznajemy zwierzęta egzotyczne. 

Temat dnia: W ZOO.  

 

Dzień dobry Dzieciaki! 

Witam Was w kolejnym tygodniu. Jak minął Wam weekend? Mam 

nadzieję, że spędziliście go miło i ciekawie.  

 W tym tygodniu zabiorę Was na wycieczkę do zoo. Przypomnicie sobie jak 

wyglądają zwierzęta egzotyczne i dowiecie się, gdzie mieszkają i skąd 

pochodzą. I co to są w ogóle te zwierzęta egzotyczne, i po co nam ZOO. 

Zapraszam Was Kochani do zabawy.  

 

 



1. Zabawy ruchowe 

Zanim przejdziemy do zajęć właściwych zacznijmy od ćwiczeń. 

Rozruszajcie się razem z dziećmi z filmików. Bo pamiętajcie, że ruch jest ważny 

nie tylko dla naszego dobrego samopoczucia i zdrowia, ale też dla 

prawidłowego rozwoju mózgu czyli ćwiczenia pomagają nam w rozwiązywaniu 

zagadek, odpowiadaniu na pytania, a także do uważnego słuchania tekstów.  

Bawcie się dobrze podczas ćwiczeń.  

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

https://www.youtube.com/watch?v=-Smv1pfbiyw  

 

2. Zagadka 

Proszę posłuchajcie zagadki, a dowiecie się, gdzie dziś się wybierzemy. 

 

Miejsce pełne różnych zwierząt. 

Znanych nam i egzotycznych. 

Na pewno byłeś tam kiedyś. 

Wiesz już? To ogród zoologiczny czyli…. (ZOO) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=-Smv1pfbiyw


Kochani  czy wiecie co znaczą określenia: ogród zoologiczny oraz zwierzęta 

egzotyczne? 

Ogród zoologiczny to inaczej ZOO. Możemy tam podziwiać różne gatunki 

zwierząt ze wszystkich kontynentów. Zwierzęta te nazywamy egzotycznymi 

czyli takimi niecodziennymi, niespotykanymi, które w naturalnych warunkach 

nie występują w Polsce.  

Jak myślicie dlaczego ludzie zakładają ogrody zoologiczne?  

Ogrody zoologiczne zakładane są dlatego, że niektóre gatunki zwierząt 

zagrożone są wyginięciem, a w zoo są one chronione, dobrze się nimi opiekują i 

przez to te gatunki mogą przetrwać.   

Czy byliście już kiedyś w zoo? Może w Poznaniu lub we Wrocławiu, albo w 

innych miejscowościach? Przypomnijcie sobie jakie widzieliście tam zwierzęta, 

jak one wyglądały. I posłuchajcie wiersza B. Koronkiewicz pt. „Zwierzęta w 

ZOO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  „Zwierzęta w ZOO” – słuchanie wiersza B. 

Koronkiewicz. 

 

 

 

 Gdy w ZOO zamknięto już wszystkie bramy  

oraz posiłek został podany,  

w ciszy pogrążył się ogród cały.  

Wszystkie zwierzęta już prawie spały…  

Wtem westchnął tygrys głosem lirycznym:  

,,Znów dziś mówili, że jestem śliczny.”  

Na to się zebrze też głos rozmarzył:  

,,Ja inspiruję krawców, malarzy,  

moje ubranie modne, twarzowe.”  

Wtedy żyrafa podniosła głowę:  

,,Ja mam najdłuższą z was wszystkich szyję.”  

Wąż, usłyszawszy to już się wije sycząc: 

,,Żyrafy ze wzrostu słyną,  

lecz długość moją jest wszak dziedziną  

i w tym mnie raczej nie prześcigniecie.” 

Rzekł słoń: ,,Mam trąbę najdłuższą w świecie.” 

Małpa dodała ,,Wielkie są słonie,  

a ja się huśtam na swym ogonie!  

Kto mi dorówna w tej konkurencji?”  

Wtrącił się wielbłąd: ,,Umiem coś więcej.  

Mogę przemierzać najdłuższe trasy,  

bo mam w swych garbach wody zapasy.”  



 

 

 

 

Krokodyl na to ze snu wybity:  

,,To, co nas łączy, to apetyty.  

Mam zębów mnóstwo w najlepszym stanie,  

tuż po kolacji chcę zjeść śniadanie!”  

Lew swoją grzywą potrząsnął z boku:  

 ,,Wkrótce poranek, zarządzam spokój!  

Czas nocnej ciszy szybko nam zleci  

i wkrótce znów nas odwiedzą dzieci.  

Zapewne będą poznać nas chciały,  

lecz jak się będą zachowywały?  

Oj, niech nie krzyczą, nie hałasują.  

Nasz regulamin niech uszanują.  

Niech nam terenu nie zaśmiecają 

i lepiej niech nas nie dokarmiają.  

Tylko poznają nasze zwyczaje,  

dalekie lądy, odległe kraje…” 

 

 

 

 

Rozmowa w oparciu o wiersz. 

 - Gdzie mieszkały zwierzęta, o których opowiada wiersz?  

- Kto rozpoczął wieczorną rozmowę? 

 - Co powiedział tygrys?  

- Co zebra myśli o swoim ubraniu?  



- Czym chwaliła się żyrafa?  

- Kogo nie prześcigną inne zwierzęta w długości ciała?  

- Kto ma najdłuższą trąbę?  

- Kto potrafi huśtać się na ogonie?  

- Jakie zwierzę ma w swoich garbach zapasy wody?  

- Jakie zwierzę ma zęby w najlepszym stanie? 

 - Kto zarządził spokój w ZOO? 

 - Z jakiego powodu lew zarządził ciszę nocną? 

 

Na pewno doskonale poradziliście sobie z odpowiedzią na pytania. A teraz 

posłuchajcie następnego zadania.  

 

4. Dopasowywanie wyrazu do obrazu 

Obok tekstu macie zdjęcia zwierząt występujących w wierszu. Teraz 

napiszę Wam ich nazwy, a zadaniem dla Was będzie przeczytać nazwę i 

pokazać odpowiednie zdjęcie. Oczywiście kto nie potrafi przeczytać prosi 

rodzica o przeczytanie i sam wskazuje odpowiednie zwierzątko ☺  

 

LEW MAŁPA WIELBŁĄD 

TYGRYS SŁOŃ WĄŻ 

KROKODYL ŻYRAFA ZEBRA 

 

Proszę podzielcie te wyrazy na sylaby, a kto potrafi niech powie jaką głoskę 

słyszy na początku wyrazu, a jaką na końcu.  

 

5. Jak zachowujemy się w ZOO? 

Kochani w wierszu, który wysłuchaliście, lew na końcu mówił o 

zachowaniu się ludzi w ZOO. Czy pamiętacie?  



Spróbujcie wraz z rodzicami ułożyć taki wasz rodzinny kodeks zachowania 

w ZOO. Zaraz zaczynają się wakacje i pewnie niektórzy z Was odwiedzą 

ogrody zoologiczne. Może ten malutki w Lesznie, a może któreś duże ZOO 

w innej części naszego kraju, więc Wy przedszkolaki z Przedszkola nr 8 w 

Lesznie będziecie wiedzieć, jak zachować się w takim miejscu.  

Ja podam Wam kilka takich zasad, ale na pewno o czymś zapomniałam, 

więc pomóżcie mi proszę.  

- W ZOO zachowujemy się cicho, żeby nie wystraszyć zwierząt.  

- Stajemy przed klatką ze zwierzętami w bezpiecznej odległości. 

- Dbamy o czystość i porządek.  

- Zwierzęta karmią tylko pracownicy ZOO.  

- Podziwiamy zwierzęta, szanujemy ich prawo do spokojnego życia. 

 

6. Film edukacyjny „Poznajmy zwierzęta w ZOO” 

Znalazłam dla Was bardzo ciekawy film o zwierzętach w ZOO. Zachęcam 

Was do oglądnięcia go i posłuchania ciekawych informacji o zwierzętach 

egzotycznych. Występuje w nim część zwierząt, które występują w naszym 

dzisiejszym wierszu.  

https://www.youtube.com/watch?v=FQqBXuAK3OY 

 

Po obejrzeniu filmu porozmawiajcie proszę z rodzicami, które zwierzę 

Was najbardziej zachwyciło lub takie, na temat którego, informacja Was 

zaskoczyła.  Opiszcie przy tym ich wygląd, cechy. 

 

7. Praca plastyczna „Mój ulubieniec z ZOO” 

Kochani zachęcam Was do wykonania pracy plastycznej. Proszę 

narysujcie na kartce Wasze ulubione zwierzęta egzotyczne. Wytnijcie, 

naklejcie na inną kartkę (może w innym kolorze). I dorysujcie drzewa, 

krzewy, wodę, trawę i co jeszcze Wam przyjdzie do głowy.  

https://www.youtube.com/watch?v=FQqBXuAK3OY


Zdjęcia Waszych pięknych prac proszę prześlijcie Pani Angelice, 

żebyśmy mogli wszyscy podziwiać je na stronie internetowej przedszkola.  

To już koniec naszej wycieczki.  

Do zobaczenia jutro, 

Pani Ania 

8. Na zakończenie wstawiam Wam kilka kart pracy  

 

 



KOLOROWANKA  

 

 

 

 



Które nogi pasują do którego zwierzątka? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dopasuj rodzica do dziecka. 

 


