
Data: 09.06.2020r.  

Tematyka tygodniowa: Zwierzęta z dżungli i sawanny 

Temat dnia: W ZOO 

 

Witajcie kochani!  

Dzisiaj wybierzemy się do ZOO. 

Jestem ciekawa, czy już kiedyś byliście?  

Pokażę Wam kilka zdjęć z ZOO. 

Popatrzcie: 

 

Zoo we Wrocławiu: 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 
 

ZOO w Poznaniu: 

 
 



 

 

 



 

 

-Teraz powiemy sobie, jak należy zachowywać się w ogrodzie 

zoologicznym.  

Nie można: 

 wprowadzać własnych zwierząt 

 wrzucać na wybiegi, do klatek i basenów jakichkolwiek 

przedmiotów 

 karmić i niepokoić zwierząt 

 niszczyć zieleni 

 zaśmiecać terenu 

 wnosić balonów 

 odtwarzać głośnej muzyki      

 wchodzić do klatek zwierząt  

 

Teraz posłuchajcie piosenki ,,Idziemy do ZOO” 

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

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


Możecie naśladować zwierzęta😊  

 

,,Idziemy do Zoo” 

1.W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop 

W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop 

Za ogony siebie łapią 

I na linach się się bujają 

W pierwszej klatce małpy skaczą hop, hop, hop 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj 

Ciągle skrzeczą, piszczą, wrzeszczą 

Daj mi loda, ciastko, żelka 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj… 

Refren: 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

2.Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 

Bo tak już jest to zrobione 

Trąbą piją wodę słonie 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 

Nie wiadomo wciąż dlaczego 

Humor dopisuje hienom 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 

Refren: 

Idziemy do zoo…  

 



-Czy podobała Wam się piosenka? 

-Jakie zwierzęta wystąpiły w piosence? (małpy, papugi, słonie, 

hieny) 

-Jakie zwierzęta łapały się za ogony? (małpy) 

-Jakie zwierzęta wciąż się śmiały? (hieny) 

-Co chciały zjeść papugi? (lody, ciastko, żelki) 

 

Pięknie! Czas na zagadki! 

  

Ryczy bardzo głośno  

Długą głową kiwa 

On jest królem zwierząt 

A jak się nazywa? (lew) 

 

Trąbę z sobą nosi 

Lecz nie jest trębaczem  

Gdy pójdę do zoo 

Pewnie go zobaczę. (słoń) 

 

Dumny dźwiga swe dwa garby 

Niczym dwa największe skarby 

I jest bardzo w złym humorze 

Że trzeciego nieść nie może. (wielbłąd) 

 

 

Kochani- czas na zadania! 

Rodzice nie muszą Wam ich drukować. Słuchamy poleceń 

czytanych przez mamę lub tatę i wskazujemy palcem poprawną 

odpowiedź. 



 



 



 



 



 

 



Myślę, że wszyscy poradziliście sobie doskonale z naszymi 

zadaniami. 

 

Drodzy Rodzice! 

Na jutro potrzebne będą nam 3  farbki  

(żółta, pomarańczowa i czarna) 

 

Dzisiaj to już wszystko.  

Pozdrawiam serdecznie! 

P. Angelika 


