
Środa 10.06.2020  

Temat tygodnia: Zwierzęta egzotyczne. 

Temat dnia: Odwiedzamy zwierzęta na ich kontynentach. 

 

Dzień dobry! 

Dziś wybierzemy się w podróż po świecie. Odwiedzimy wszystkie 

kontynenty, żeby poznać naturalne środowisko życia zwierząt i spotkać ich 

mieszkańców. Na kontynencie afrykańskim czyli w Afryce już byliśmy, więc 

odwiedzimy pozostałe kontynenty.  

Więc.. zaczynamy naszą podróż.  

Jak myślicie, jakim środkiem transportu będziemy się poruszać między 

kontynentami? Rowerem, statkiem czy samolotem? Poniżej macie odpowiedź.  

 

 

Samolot 

SAMOLOT 

SA- MO-LOT 

 

Najpierw trzeba przygotować się do lotu. Pakujemy plecak- włóżcie do 

niego jakieś ubrania na zmianę, jedzenie, picie. Następnie ubieramy się; 

zakładamy buty, bluzę, czapkę z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne. No i 

zakładamy plecak na plecy.  (Dzieci naśladują wymienione czynności). 

Wsiadamy do samolotu. Samolot startuje.(Dzieci z przysiadu powoli się 

podnoszą, a następnie biegają z rozłożonymi rękami na boki).  

W dole widzimy Afrykę, którą odwiedziliśmy wczoraj.  



 

 

Popatrzcie na nią z samolotu. Jakie widzimy tu zwierzęta?  

 

 



 

słoń afrykański 

SŁOŃ AFRYKAŃSKI 

 Słoń jest największym zwierzęciem, które żyje na lądzie. Jest roślinożerny 

czyli uwielbia jeść trawy, liście, gałęzie, ale też owoce. Słoń afrykański ma 

bardzo duże uszy, które służą mu do schładzania się. Słoń posiada 2 kły, na 

które mówi się ciosy. A czy wiecie po co słoniowi trąba? Trąba to jego prysznic, 

kubek do picia i nos. Ale potrafi zbierać nim pożywienie i zrywać gałęzie.  

 

 

lew 

LEW 



 Lew jest mięsożercą czyli zajada się upolowanym przez siebie mięsem 

innych zwierząt. Mimo, że jest duży i ciężki jest bardzo szybki. Potrafi biegać z 

prędkością do 60 km/h. Co ciekawe grzywę ma tylko „pan” lew, „pani” lew 

czyli lwica nie ma grzywy. 

 

 

żyrafa 

ŻYRAFA 

 

Jest najwyższym zwierzęciem, przez to, że ma najdłuższą szyję. Na 

głowie ma dwa rogi, które nazywają się ossikony.  Żyrafa jest roślinożerna. Jej 

ulubionym pożywieniem jest akacja.  



 

hipopotam 

HIPOPOTAM 

 W ciągu dnia przebywają cały czas w wodzie i dopiero pod wieczór 

wychodzą na ląd, żeby poskubać trawkę. Hipopotamy mimo, że wyglądają 

bardzo miło są bardzo agresywne i niebezpieczne.  

 

nosorożec 

NOSOROŻEC 



 Dzień spędzają w cieniu, żeby się nie przegrzać. Aktywne zaczynają być 

pod wieczór lub rano. Żywią się trawą, gałęziami drzew, ostami, krzewami. 

Posiadają 2 rogi, które są ich bronią.  

 

 

wielbłąd jednogarbny 

WIELBŁĄD JEDNOGARBNY  

 Wielbłąd jednogarbny inaczej mówimy na niego dromader. Jest doskonale 

przystosowany do życia w suszy, bo jego organizm zatrzymuje sobie wodę. Z 

wielbłąda otrzymujemy wełnę, skórę, mięso i mleko.  

 

 

 

 

 



Przystanek drugi to Australia. Popatrzcie gdzie ten kontynent znajduje się na 

mapie świata. To ten obszar w kolorze zielonym. Zauważcie, że to najmniejszy 

kontynent na całym świecie.  

 

 

Australia 

AUSTRALIA 

 



Najbardziej charakterystyczne zwierzęta żyjące w Australii. 

 

 

dingo 

DINGO 

To zwierzę z rodziny psów. Na pierwszy rzut oka nie różni się niczym od 

naszych psów, ale wyobraźcie sobie, że dingo nie potrafią szczekać. Żywi się 

m.in. królikami, kangurami czyli jest roślinożerny.  

 

kangur 

KANGUR 



Kangury mają dobrze rozwinięty wzrok, węch i słuch. Budowa uszu 

umożliwia ich obracanie w pożądanym kierunku. Każdy podejrzany szelest 

wywołuje niepokój i ucieczkę. Uciekają ogromnymi susami o długości do 9 m i 

wysokości 3 m. W normalnym biegu wykonują 3-metrowe skoki. Poruszając się 

powoli podpierają się przednimi łapami. Kangury są roślinożerne. Żywią się 

liśćmi, pędami traw i ziołami.  

 

 

 

struś emu  

STRUŚ EMU 

 

To ptaki, które nie potrafią latać. Są za o dobrymi biegaczami. 

Najszybciej mogę biec do 50 km/ h czyli tak jak jeździmy samochodem w 

mieście. Żywią się trawą, nasionami, owocami.  



 

koala  

KOALA 

Koala pochodzi z tej samej rodziny co kangur. Jest torbaczem czyli swoje dzieci 

trzyma w torbie na brzuchu. Większość swojego życia spędza na drzewach 

eukaliptusowych. Na ziemię schodzi tylko po to, żeby zmienić drzewo. Koala 

jest roślinożerny.  

 

 Oczywiście to tylko kilka zwierząt żyjących na tym kontynencie. Wymieniłam 

Wam najbardziej znane. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Australii  

zapraszam Was do obejrzenia filmiku. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sl1dqGyWOeY 

 

 

Następnie lecimy do Azji. Azja to sąsiad Europy, czyli kontynentu, na 

którym my mieszkamy. Spójrzcie na mapę, gdzie się znajdujemy. Wiecie, że 

jesteśmy teraz na największym kontynencie świata?   

https://www.youtube.com/watch?v=Sl1dqGyWOeY


 

 

 

Azja to ten kontynent, który zaznaczony jest na żółto. Prawda, że jest 

duży? W Azji mieszka też najwięcej ludzi ze wszystkich kontynentów. To chyba 

kontynent, który powinien nazywać się naj… ☺  

Oglądamy faunę czyli zwierzęta żyjące w Azji. Oczywiście te najbardziej 

popularne. Bo na wszystkie nie starczyłoby nam czasu chyba przez cały pobyt w 

przedszkolu ☺.  

Wstawiam Wam mapę samej Azji z zaznaczonymi zwierzętami, tzn. w 

której części kontynentu mieszkają.  



 

 

 

Zaczniemy od tygrysa azjatyckiego, który pochodzi  z rodziny kotów. To 

największy tygrys. Bardzo dobrze skacze i pływa. Potrafi  skoczyć w górę na 5 

metrów, a w dal na 8-9 metrów. Często poluje w nocy. Jego pożywieniem są 

m.in.  dzikie  świnie, bawoły czyli jest mięsożerny.  



 

tygrys 

TYGRYS 

Kolejny zwierzęciem będzie słoń indyjski. To słoń bardzo podobny do 

tego, którego spotkaliśmy w Afryce, ale indyjski jest mniejszy i ma mniejsze 

uszy. Na temat słoni ciekawostką jest, że potrafią wypić  w ciągu dnia 200 

litrów wody. Czyli około 140 butelek 1,5 litrowych.  Słoń żywi się trawą ,liśćmi, 

korą czyli jest roślinożerny.  

 

słoń                                                                                                                                                 

SŁOŃ 



Wielbłąd dwugarbny. Jak przypominacie sobie w Afryce też żyje 

wielbłąd, ale tam jest jednogarbny, a tu spójrzcie ma dwa garby. Jest to zwierzę 

przystosowane do życia na pustyni. Jego nozdrza otwierają się i zamykają, żeby 

nie wleciał do nich piasek. Są roślinożerne- żywią się głównie trawami, liśćmi i 

zbożami.  

 

 

wielbłąd dwugarbny  

WIELBŁAD DWUGARBNY 

 

Ostatnim zwierzątkiem, o którym Wam opowiem jest panda. Żyje ona w 

lasach bambusowych. I to właśnie bambus jest jej głównym pokarmem. Chodzi 

na 4 łapach, czasami nawet biega lub galopuje. Wspina się na drzewa, żeby 

zdobywać pokarm.   

 



 

panda 

PANDA 

Uwaga dzieci, wylatujemy z Azji, żeby odwiedzić Amerykę. 

Ameryka ma dwa kontynenty północny i południowy, ale my będziemy 

omawiać go jako jeden. Ameryka to kontynent zaznaczony na zielono.  

 

Ameryka 

AMERYKA 

 



 

 

 

Posłuchajcie informacji o zwierzętach Ameryki. 



 

leniwiec 

LENIWIEC 

To powolne zwierzę, które porusza się po drzewie zwisając na 

rękach. Ręce zakończone są długimi pazurami. To roślinożerca, który 

bardzo dobrze pływa. Nazywamy go leniwcem, bo porusza się powoli i 

leniwie. 

 

wąż boa 

WĄŻ BOA 



Całe dnie spędza w kryjówkach, wychodzi dopiero na noc. Żyje na 

ziemi, ale w poszukiwaniu pokarmu, często wchodzi na drzewa. Jest 

mięsożerny. Poluje na ssaki, ptaki, płazy, gady, a nawet ryby. 

 

papuga ara 

PAPUGA ARA 

 Ma bardzo długi ogon, piękne, kolorowe upierzenie. Odżywia się 

orzechami i owocami. Niektóre potrafią nauczyć się naśladować ludzką mowę.  

 

To już koniec naszej podróży po kontynentach. Więc proszę wysiadamy z 

samolotu.(Dzieci udają, że schodzą po schodach.) Wsiadamy na rower i 

jedziemy do domu. Tam ściągamy  plecak, czapkę, okulary, bluzę i buty. 

(Dzieci pokazują te wszystkie czynności.) i możemy teraz spokojnie usiąść i 

odpocząć po tak długiej podróży. Odwiedziliśmy przecież kilka kontynentów i 

poznaliśmy przykładowe zwierzęta, które na nich mieszkają. Dowiedzieliście się 



ciekawostek o nich, co jedzą, wiecie jak wyglądają, więc możecie pobawić się 

ze mną w zabawy dotyczące zwierząt egzotycznych.  

 

Zadania 

1. Czy pamiętacie jak nazywały się kontynenty, które odwiedziliśmy? 

Wymieńcie proszę ich nazwy i podzielcie na sylaby. Kto potrafi 

proszę przegłosować. 

2. Jakie zwierzęta spotkaliśmy w Afryce? 

3. Które z tych zwierząt jest roślinożerne, a które mięsożerne? 

 

 

 

4. Jakie zwierzęta były w Azji?  

5. Który wielbłąd  mieszka w Azji, a który w Afryce? Czym one się 

różnią? 

 



 

6. Zwierzęta Australii, pokaż palcem które to, nazwij je. 

 

7. Zwierzęta w Ameryce. Było ich tylko 3. Czy potraficie wszystkie 

wymienić? 

8. Którego węża poznaliśmy w Ameryce? 

9. Który z tych zwierząt to koala, a który panda? 

 



10. Czym żywi się żyrafa? 

11.  Dlaczego leniwca nazywamy leniwcem? 

12.  Do czego służą uszy słoniowi? 

13.  Co otrzymujemy z wielbłąda? 

14.  Jak nazywa się pies żyjący w Australii? 

15.  Jakie dwa zwierzęta przez nas spotkane są torbaczami czyli noszą 

w torbie na brzuchu swoje dzieci? 

 

Oj myślę, że trochę dużo tych informacji. Teraz już tylko została nam zabawa. 

 

1. Zabawa ruchowa „Węże” 

Jeżeli rodzice Wam pozwolą proszę wykorzystajcie do tego zadania stół lub 

krzesła ułożone jedno za drugim. Czołgajcie się pod nimi mówiąc wierszyk: 

Idzie wąż wąską dróżką, 

Nie porusza żadną nóżką. 

Poruszałby, gdyby mógł, 

Lecz wąż przecież nie ma nóg.  

Jeśli rodzice nie pozwolą Wam wykorzystać krzeseł czy stołu to możecie 

czołgać się po podłodze.  

2. Zabawa „Ciepło- zimno” wg Gruszczyk- Kolczyńskiej- doskonalenie 

umiejętności wyznaczania kierunków od osi swojego ciała i ustalania 

położenia przedmiotów w stosunku do siebie, a także opisu otoczenia z 

punktu widzenia drugiej osoby.   

Zabawmy się w „Ciepło- zimno”, ale trochę inaczej. Rodzic chowa Wam 

maskotkę zwierzątka egotycznego- jeśli macie w domu, jeśli nie macie dowolny 

przedmiot przez siebie wybrany. Zadaniem dziecka będzie ją odnaleźć 

wykonując polecenia rodzica.  

3. Zabawa „Prezenty dla zwierząt” 

Rodzic wymienia nazwę zwierzątka, a zadaniem dziecka jest wymyślić prezent- 

niespodziankę, z którego będzie się cieszyć biorąc pod uwagę cechy 

charakterystyczne tych zwierząt, później zamiana ról.  



Np. małpa- huśtawka, słoń- chusteczka do nosa, żyrafa- długi szal, lew- korona. 

4. Taniec przy piosence 

Na sam koniec zapraszam Was na taniec do piosenki: 

1) https://www.youtube.com/watch?v=Kf293ewjiVQ 

2) https://www.youtube.com/watch?v=uG0aRu5oX6M&list=PLyGd4YGNcljRUdGNmqVKsIlL

zXzKCsF1F 

3) https://www.youtube.com/watch?v=bOXx65TQsLA 

 

5. Karty pracy i kolorowanki 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kf293ewjiVQ
https://www.youtube.com/watch?v=uG0aRu5oX6M&list=PLyGd4YGNcljRUdGNmqVKsIlLzXzKCsF1F
https://www.youtube.com/watch?v=uG0aRu5oX6M&list=PLyGd4YGNcljRUdGNmqVKsIlLzXzKCsF1F
https://www.youtube.com/watch?v=bOXx65TQsLA


 

 

 



 



 



 





 

 

Do jutra, 

Pani Ania 


