
Data: 08.06.2020r.  

Tematyka tygodniowa: Zwierzęta z dżungli i sawanny 

Temat dnia: Niezwykły świat zwierząt 

 

Dzień dobry kochani! 

Witam Was bardzo serdecznie po weekendzie.  

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o zwierzętach z dżungli 

 i sawanny.  

W piątek wybraliśmy się do Afryki.  

Jeszcze tam zostaniemy, ponieważ właśnie w takim klimacie 

mieszkają zwierzęta egzotyczne. 

 

 

-Wysłuchajcie wiersza Z. Bronikowskiej: ,,Gdzie był Krzyś": 

 

 

 



,,Gdzie był Krzyś?” 

- 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. 

 



Przykładowe pytania do wiersza: 

-Gdzie był Krzyś? (w Afryce nad rzeką Nilem) 

-Jakie zwierzęta spotkał Krzyś? 

 (krokodyle, hipopotamy, goryle, słonie, zebry, żyrafy, szakale, małpy, 

nosorożca, tygrysy, lwa) 

-Ile było krokodyli? (2) 

-Czy Ty bałbyś się takich zwierząt? 

Popatrzcie teraz na ilustracje i posłuchajcie ciekawostek na temat 

zwierząt egzotycznych:  



 

Krokodyle to duże gady drapieżne, osiągają 1–1,5 m długości. 

Cechują się długimi, spłaszczonymi pyskami, ogonem oraz 

ułożeniem oczu, uszu i nozdrzy na szczycie głowy. Grubą skórę 

pokrywają niezachodzące na siebie łuski. 

Żywią się rybami, ptakami, skorupiakami. Świetnie pływają, 

na lądzie poruszają się chodem wysokim bądź niskim. 



 

Tygrys to duży, drapieżny ssak. Dorosłe samce osiągają ponad 

300kg masy ciała przy ponad 3m całkowitej długości. Ich masywne 

ciało o silnej budowie z krótkimi nogami zakończone jest długim 

ogonem ułatwiającym utrzymanie równowagi. Jego palce 

zakończone są ostrymi pazurami  

Tygrys poluje na wszelkie zwierzęta niezależnie od wielkości. 



 

Małpy żyją głównie na drzewach, mają ciała wysmukłe i zgrabne, 

inne, naziemne są masywne. 

Ciało małp jest pokryte mniej lub więcej gęstym włosem, 

tworzącym często na głowie i karku rodzaj grzywy. Ubarwienie 

małp jest zwykle ciemne i skromne. 

 



 

Słonie żyją w stadach. Ich uszy sięgają do 1,5 m długości. 

Wykorzystywane są do chłodzenia. 

Trąba – służy do oddychania, wąchania, picia i „kąpieli”, jak 

również do zbierania pożywienia i zrywania gałęzi z wyższych 

partii drzew.  

Pożerają różnego rodzaju trawy, liście, mniejsze gałęzie i konary 

oraz owoce. 



 

Żyrafy są najwyższymi zwierzętami lądowymi. 

Wyróżniają się bardzo długą szyją, mogącą osiągać do 2 m.  

Żyrafa wyciąga język, by dosięgnąć nim pokarmu. Jej język, wargi 

i podniebienie są wystarczająco wytrzymałe, by mogła ona pożywać 

ostre ciernie drzew. 



 

Lew jest królem zwierząt i jednym z pięciu najbardziej 

niebezpiecznych zwierząt afrykańskich. 

Lwia grzywa jest uważana za oznakę zdrowia samca; im 

bujniejsza, tym silniejszy i sprawniejszy osobnik. 

Lwy polują głównie na antylopy, zebry, gazele, żyrafy.  



 

Zebry charakteryzują się obecnością białych pasów na czarnej 

sierści . Mogą rozpędzić się do 60km/h.  

Zebry to zwierzęta roślinożerne.  Ich głównym pożywieniem są 

trawy.  



 

 

Charakteryzują się wydłużonym, beznogim ciałem i aparatem 

szczękowym umożliwiającym niezwykle szerokie rozwarcie szczęk. 

Węże są mięsożerne. Połykają ofiary w całości, mimo że często są 

one większe od samego węża. 



 

Struś jest największym ptakiem na świecie. 

Potrafi biegać z prędkością 70km/h stawiając przy tym nawet 5m 

kroki. 

Posiada bardzo dobry wzrok oraz długą szyję.  



 

Wielbłądy można podzielić na dwugarbne (posiadające 2 garby) 

oraz jednogarbne (tak jak na zdjęciu). 

Ciało wielbłądów osiąga długość do 3 m. Ich szyja jest długa, uszy 

małe i zaokrąglone. 



No dobrze kochani, chwila przerwy.  

 

-Pokaż rodzicom jak skacze kangur.  

-Teraz zamień się w lwa.  

-Pokaż jak zachowuje się małpka. 

-Jak syczy wąż? 

-Jak szybko biega struś? 

 

Myślę, że świetnie sobie poradziłeś! 

Teraz zapraszam Was na krótką bajkę ,,Zwierzęta w Afryce” 

https://www.youtube.com/watch?v=wBcT8Hm4Xtg 

-Spróbuj wymienić zwierzęta, które były pokazane w bajce, ale nie 

było ich na ilustracjach powyżej. Czy wiesz o jakich zwierzętach 

mowa?  

 

-Odgadnij co to za zwierzę: 

https://www.youtube.com/watch?v=wBcT8Hm4Xtg


 



 

 



 

 

 

 

 



Na dzisiaj to wszystko moi drodzy.  

Do usłyszenia jutro! 

P. Angelika 

 

 

 

 

 

 

 


