
Tydzień od 08.06.20. do 12.06.20. 

Temat tygodnia „ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE” 

Zadania do wykonania w ramach realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego: 

1. Słuchanie wiersza pt. „Zoo” B. Kołodziejskiego. Ilustracje zwierząt w załączniku nr 1. 

 

„Zoo” 

Tutaj w zoo jest wesoło, 

tutaj małpki skaczą w koło, 

tutaj ciężko chodzą słonie, 

biegną zebry niczym konie, 

żółwie wolno ścieżką człapią, 

w wodzie złote rybki chlapią. 

Szop pracz, takie czyste zwierzę, 

Ciągle sobie coś tam pierze. 

Struś dostojnie w koło chodzi, 

Śpieszyć mu się nie uchodzi. 

A w najdalszej części zoo 

dwa leniwce się gramolą, 

wolno wchodząc na dwa drzewa, 

gdzie się każdy z nich wygrzewa 

I zapada w sen głęboki… 

 

Pytania do wiersza: 

− Jakie zwierzęta występują w wierszu? 

− Co robią małpki / słonie / zebry? 

− Czy żółwie poruszają się szybko czy wolno? 

− Kto wchodzi na drzewa? 

 

Trzylatek karty 2 – karta nr 36 

 

 

2. „Lew” - praca konstrukcyjna z wykorzystaniem gotowych elementów( wypychanka). 

WYPRAWKA karta nr 41. 

 

3. „Ułóż według wielkości" – porządkowanie elementów od najmniejszego do 

największego. Załącznik nr 2 + Trzylatek karty 2 – karta nr 35 

 

4.   Zabawy przy piosence pt. „Idziemy do zoo". https://youtu.be/LUBD1EOM5Is 

 

Dziecko ilustruje ruchem tekst piosenki (marsz, podskoki  - hop, chwytanie, gest – daj, 

schylanie się - picie wody). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/LUBD1EOM5Is


ZABAWY RUCHOWE: 

− Zabawa ruchowa utrwalająca części ciała „Głowa, ramiona, kolana”. 

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

 

Tekst: 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Oczy, uszy, usta, nos 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Oczy, uszy, usta, nos 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Oczy, uszy, usta, nos 

− Zabawa ruchowa „Małpi gaj” 

Rodzic wspólnie z dzieckiem tworzy tor przeszkód. Ustawia kolejno krzesło, kładzie zwinięty 

w rulon koc, ustawia dwa otwarte pudełka po butach, ustawia krzesło, tworzy slalom  

z miśków – zadaniem dziecka jest przejść pod krzesłem, przeskoczyć koc, wskoczyć do 

pudełek (1 pudełko – jedna stopa), przejść po krześle z pomocą rodzica, przebiec misiowy 

slalom podskakując jak małpka. 

 

− Zabawa ruchowa „Ruszamy do zoo” 

Dziecko razem z rodzicem śpiewa piosenkę „Jedzie pociąg z daleka”.  Oglądają ilustracje 

zwierząt z zoo, śpiewając piosenkę „Jedzie pociąg z daleka” naśladują ruchem wybrane 

zwierzę. 

 

 

 

 

 

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

