
Wtorek 09.06.2020  

Temat tygodnia: Zwierzęta egzotyczne. 

Temat dnia: Lwie królestwo na sawannie. 

 

Dzień dobry Dzieci! 

 Przed nami drugi dzień wspaniałej i ciekawej zabawy w tematyce 

zwierząt egzotycznych. Dobrej zabawy. Zaczynamy. 

 

 

1. Zagadka 

Żeby wprowadzić Was w dzisiejszy temat zaczniemy o zagadki.  

 

To zwierzę bardzo jest niebezpieczne,  

Ma piękną grzywę, ruchy stateczne.  

Wielkim szacunkiem jest otaczany,  

Więc królem zwierząt został nazwany.  (lew) 

  

Dziś porozmawiamy o królu zwierząt czyli…. Tak macie rację o lwie. 

Posłuchacie opowiadania o tym jak lew został 

królem zwierząt.  

 

 

 

 

2. Opowiadanie D. Kossakowskiej „Król zwierząt” 

 

Działo się to bardzo dawno temu  na sawannie afrykańskiej mieszkało dużo 

zwierząt. Były żyrafy, antylopy, słonie, zebry, nosorożce, żyrafy, bawoły, lwy, 

lamparty, gepardy, szakale, hieny, sępy, strusie, węże i kameleony. Każda grupa 



zwierząt żyła swoim życiem. Pewnego dnia na sawannę przybyli ludzie. 

Spędzili na niej kilka dni, a odjeżdżając zostawili książkę, w której sęp znalazł 

obrazek przedstawiający króla. Miał na głowie koronę i ubrany był w piękne 

szaty. Sęp pokazał książkę innym zwierzętom. Wszyscy zachwycali się 

wyglądem króla, widzieli wokół niego tłumy ludzi i pomyśleli, że jest to chyba 

ktoś bardzo ważny. Podziwiali go i wtedy zrodziła się myśl, aby wybrać spośród 

siebie króla. Ogłosili więc, że jutro w południe pod baobabem odbędzie się 

spotkanie zwierząt. Przewodniczącym spotkania został sęp, który z uwagą 

przysłuchiwał się kandydatom. Pierwszy wystąpił słoń.  

- Jestem duży, mam długą trąbę, którą umiem zrobić prysznic i potrafię głośno 

trąbić – powiedział słoń.  

Jako druga wystąpiła żyrafa.  

- Jestem spokojna, do wszystkich nastawiona pokojowo i jestem najwyższa ze 

wszystkich zwierząt – zaprezentowała się żyrafa.  

Kolejnym kandydatem był struś. 

 - Mam piękne pióra i bardzo szybko biegam – powiedział struś. Moje nogi 

uzbrojone są w mocne pazury, które pomagają mi, gdy muszę bronić się.  

Nagle do grupy obradujących zwierząt zaczął podchodzić lew. Wystraszone 

antylopy i zebry już szykowały się do ucieczki, ale zorientowały się, że to 

przecież południe, a lwy polują o świcie lub o zachodzie słońca.  

- Co tutaj się dzieje? – zapytał lew swoim grubym głosem.  

- Szukamy kandydata na króla – odpowiedział słoń – najbardziej odważny ze 

wszystkich zwierząt.  

- A po co wam król? – zapytał zdziwiony lew.  

- Ludzie mają króla, więc i my chcemy go mieć.  

- A jaki powinien być król? – zapytał lew.  

- Mądry, odważny, silny, szybki, piękny – wymieniał królewskie cechy sęp.  

- I co? – zapytał lew – macie już kandydata?  

- Jeszcze nie – odpowiedział sęp – ale wydaje mi się…  



- Co ci się wydaje? – zapytał zniecierpliwiony lew.  

- Wydaje mi się, że ty posiadasz wszystkie cechy króla – powiedział sęp – 

więc…  

- Więc co? – powiedział lew.  

- Więc myślę, że to ty powinieneś zostać królem zwierząt. Czy zgadzasz się? – 

zapytał sęp.  

- A co na to inne zwierzęta? – odezwał się lew.  

- Tak, tak, zgadzamy się z tym co mówi sęp – odpowiedziały inne zwierzęta. 

Jesteś mądry, odważny, silny, szybki i piękny.  

- Dobrze – powiedział lew – przyjmuje waszą propozycję. Ale jako król 

ustalam, że po mnie królem będzie mój syn, po nim mój wnuk. I tak aż do 

chwili, gdy na sawannie będzie choć jeden lew.  

- Władza królewska należy do lwów – zakończył swoją przemowę król i głośno 

zaryczał. A wszystkie zwierzęta z szacunkiem schyliły przed nim głowy. 

 

 

Rozmowa na temat bajki.  

- Jakie zwierzęta mieszkały na sawannie?  

- Kto pewnego dnia przybył na sawannę?  

- Co znalazł sęp?  

- Czyją podobiznę zobaczyły w książce zwierzęta? 

 - Jak wyglądał król?  

- W jakim celu zwierzęta zebrały się w południe pod baobabem?  

- Jakie zwierzęta startowały w konkursie na króla?  

- Co powiedział o sobie słoń?  

- Jak zaprezentowała się żyrafa?  

- Co powiedział o sobie struś?  

- Kto przyszedł do grupy obradujących zwierząt?  

- Jakie cechy według zwierząt powinien posiadać król? 



 - Kogo wybrano na króla zwierząt?  

- Jakie informacje przekazał lew zwierzętom podczas swojego pierwszego 

wystąpienia? 

 

 

W opowiadaniu pojawiły się dwa wyrazy, które mogą być dla Was 

niezrozumiałe.  

Sawanna- to miejsce, gdzie roślinność jest uboga. Rosną tam  wysokie trawy i 

drobne krzewy. W niektórych miejscach można spotkać drzewa. Występują tam 

dwie pory pora deszczowa i pora sucha. W porze suchej jest gorąco, 

bezchmurnie i bezdeszczowo. Deszcz pada tu tylko w porze deszczowej. Na 

sawannie afrykańskiej żyją wszystkie zwierzęta, które występowały w 

opowiadaniu. Popatrzcie jak wygląda takie miejsce.  

 



 

 

Baobab- to długowieczne bardzo wielkie drzewo rosnące w Afryce na sawannie. 

Gromadzi bardzo dużo wody w swoich gałęziach. Ma kwiaty, które otwierają 

się wieczorem, a zapylane są przez… uwaga, uwaga… nietoperze, ptaki i 

owady.  

 

 



 

 

Kochani jak pewnie już domyśliliście się dziś jesteśmy na innym kontynencie 

nazywa się on Afryka.  

Spójrzcie na mapę, gdzie ona się znajduje. Rodzice pokażą Wam gdzie jest 

Europa, w której my mieszkamy, a gdzie jest Afryka. Czy jest ona blisko czy 



daleko od naszego kontynentu? 

 

MAPA 

mapa 

ma- pa  

 

3. Masażyk relaksacyjny „Sawanna” 

Kochani wykonajcie sobie masażyk relaksacyjny na zmianę z mamą lub tatą. 

 

Po sawannie idzie słoń, ciężko i powoli – ugniatanie pleców całą dłonią 

idzie na trzech nogach, bo go jedna boli – dotykanie do pleców trzema 

palcami obu rąk 

A żyrafa podskakuje, liście sobie zrywa – lekkie oklepywanie pleców  

Aż tu nagle się pojawia piękna, duża grzywa – rysowanie kółek na plecach  

Z grzywą lew, co cicho stąpa, czai się do skoku – delikatne dotykanie palcami 

po plecach  

Na to wszystko patrzy zebra, która stoi z boku – rysowanie pasków od góry 

do dołu. 

 



4. Zabawa matematyczna- Zwierzęta sawanny afrykańskiej 

Zapraszam Was do zabawy w liczenie. Ile widzicie lwów na zdjęciach? 

Liczcie uważnie. 

 

 

 



 

 

 

 

To było łatwe zadanie. Teraz Waszym  zadaniem będzie liczenie zbiorów 

i odpowiedź na pytania, które Wam zadam.   

 

 

 

 



1.Których zwierząt jest więcej- zebr czy żyraf? 

 

 

 

 



2. Których zwierząt jest mniej? Hipopotamów czy strusi? 

 

 

 



3.Których zwierząt jest więcej? Gepardów czy nosorożców? 

 

 

 

 

 



4.Których zwierząt jest najmniej, a których najwięcej?  

 

 

HIENA 

 

ANTYLOPY 



5. Karty pracy dla chętnych  

 

Na stronie wrocławskiego ZOO znalazłam ciekawy zestaw kart pracy. 

Kto jest chętny zapraszam do wejścia w link i wykonania zadań.  

http://zoo.wroclaw.pl/uploads/pdf/Karty%20pracy/Przedszkola/kp_sawanna_p.pdf 

 

Dopasuj zwierzę do jego cienia. 

 

http://zoo.wroclaw.pl/uploads/pdf/Karty%20pracy/Przedszkola/kp_sawanna_p.pdf


Poszukaj na obrazku zwierząt, których cienie widzisz  ramce na górze obrazka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rysuj po śladzie. 

 



 

 

 

 

 



Połącz zwierzę z odpowiednim umaszczeniem.   

 

 

 

 



 

  

 

Do zobaczenia jutro Kochani. 

Pani Ania 

 

P.S. Mam dla Was jeszcze link z bajką o zwierzętach afrykańskich. 

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

 

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

