
WITAM DZIECIACZKI – GRUPA II PANI MAŁGOSI 

PRZESYŁAM DLA WAS W RAMACH ZABAWY / NAUKI ZAGODNIENIA NA KOLEJNY TYDZIEŃ, KTÓRE 

MOŻEMY WYKONYWAĆ W DOMKU JAK I W OGRÓDKU. TYM RAZEM TO ZAGADNIENIA ZWIĄZANE  

ZE ZWIERZĘTAMI. 

PRACE WYKONANE SKŁADAMY W TECZKACH. MOŻEMY ZROBIĆ ZDJĘCIE, KIEDY TWORZYMY RÓŻNE 

ARCYDZIEŁA I WYSYŁAĆ PANI SMS LUB WHATSAPPEM, MOŻNA DZWONIĆ - 602482621.  

GORĄCO POZDRAWIAM I CZEKAM… 

DZIECI PIĘCIOLETNIE WYKONUJĄ KARTY PRACY – KSIĄŻKA NR 4.    

                                                         

PAMIETAJMY, ŻE RUCH I ĆWICZENIA FIZYCZNE WZMACNIAJĄ NASZĄ ODPORNOŚĆ ORGANIZMU,  

WIĘC ZACHĘCAM DO ĆWICZEŃ W DOMKU LUB OGRODZIE. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne z dzieckiem nr 38  

 

• ObrazkI zwierząt (np.; wąż, koń, słoń, żaba, kot, ptak), zjeżdżalnia (jak mamy w ogródku) skakanka, 

piłeczki, CD, hula-hop  

1.„Wesołe powitanie jeża” – dzieci w kole siedzą skulone, udając śpiące jeże. Wymieniamy różne imiona   

dzieci po kolei. Gdy dziecko słyszy swoje imię, wstaje, przeciąga się i wykonuje zabawną figurę. Zabawa 

kończy się, gdy wszystkie dzieci „się obudzą”. 

  

2. „Ruszamy do zoo” – Ruszamy: Jedzie pociąg z daleka (możemy się bawić do tego utworu). Gdy pociąg 

dotrze do celu – pokazujemy obrazek zwierzęcia jednej osobie, która je naśladuje. Pozostałe dzieci muszą 

odgadnąć, o jakie zwierzę chodzi. Gdy im się to uda, pociąg rusza dalej (tabliczki z obrazkami zwierząt 

(np. wąż, koń, słoń, żaba, kot, ptak).  

 

3. „Małpi gaj” – Rozkładamy przed dziećmi tor przeszkód (piłeczki, skakanka, hula-hop, zjeżdżalnia.  

Dzieci mają zamienić się w małpki, których ulubionym zajęciem jest wspinanie się na przeszkody.  

Dzieci przechodzą po torze.  

 

4. „Pobudka niedźwiedzia” – zabawa ruchowa „Stary niedźwiedź mocno śpi”. 

https://www.youtube.com/watch?v=T0PTWvS08B4 

 

5. „Taniec dzikich zwierząt” – zabawa ruchowa przy muzyce. Dzieci naśladują ruchy wybranych zwierząt. 

np. lew, tygrys, małpa.  

 

6. „Uciekaj myszko” – jedno dziecko jest kotem, a pozostałe wcielają się w myszki. Rozkładamy hula-hop. 

Kółko jest domkiem myszki. Uciekaj myszko do dziury. Gdy muzyka gra, dzieci biegają. Gdy muzyka 

cichnie, każde z dzieci musi szybko wskoczyć do domku (kółka), żeby schronić się przed kotem. 



DZIEŃ PIERWSZY – ZWIERZĘTA NA ŚWIECI 

1.„Gdzie żyją zwierzęta?” – zajęcia dydaktyczne. Porządkowanie zdjęć zwierząt – 

klasyfikacja, przeliczanie, porównywanie. Podział zwierząt na żyjące na pustyni, na sawannie,  

w oceanie i lasach tropikalnych. 

„Gdzieś w głębinach morskich fal” – Piosenka dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=uYMe4FL23Vg 

PODWODNY ŚWIAT ZWIERZĄT - https://www.youtube.com/watch?v=OWs3kSEHnuo 

ZWIERZĘTA MÓRZ I OCEANÓW 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uYMe4FL23Vg


ZWIERZĘTA SAWANNY I PUSTYNII 

 

 

Afryka, Safari, dzikie zwierzęta - filmik dla dzieci  

https://www.youtube.com/watch?v=COSCQ5Q_WxQ 

https://www.youtube.com/watch?v=COSCQ5Q_WxQ


ZWIERZENTA LASÓW TROPIKALNYCH 

 

 

Zwierzęta lasów tropikalnych - https://www.youtube.com/watch?v=w3_6jkSG_RY 

 

2.Praca z KP4.28a,b - doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 

3.„Mucholot” – zabawa ruchowa do piosenki.  

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc 

Dzieci wykonują ruchy imitujące podróż samolotem w rytm piosenki – wsiadają do samolotu  

– podnoszą najpierw prawą, potem lewą nogę i siadają w kręgu, – zapinają pasy – krzyżują ręce 

na ramionach, – włączają silnik – wyciągają przed siebie i cofają raz prawą, raz lewą rękę, – 

obserwują chmury – przykładają ręce do oczu (lornetka), patrzą raz w prawo, raz w lewo,  

– lecą – rozkładają ręce na boki i poruszają się swobodnie po sali.  

 

4.„Zwierzęta afrykańskie” – prace plastyczne.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=w3_6jkSG_RY


 

Narysuj po kropkach zwierzątko.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pokoloruj rysunek. 

 

 

 



Pokoloruje tylko zwierzęta żyjące w Afryce.  

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ DRUGI – Z WIZYTĄ W ZOO 

Strażnicy Miasta - Poznajmy zwierzęta w zoo, Filmik dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=FQqBXuAK3OY 

1.„W zoo” – zapoznanie dzieci z wierszem.  

W zoo  
By kolibry przez wronę  

Nie zostały zjedzone,  

By przypadkiem też wrony  

Nie zjadł lis wygłodzony,  

Żeby lisa zaś przy tym  

Nie zjadł wilk z apetytem,  

By pantera w chwil kilka  

Nie zdążyła zjeść wilka  

I pantery, by tygrys  

Na śniadanie nie przegryzł,  

By tygrysa (zgadliście!)  

Nie zjadł lew, oczywiście…  

O to dbać musi stale,  

Pilnie patrząc wokoło  

Stary Michał Kawalec,  

Co dozorcą jest w ZOO.  

Musi dbać i o siebie,  

Żeby sam przypadkiem  

Lwią się nie stał kolacją  

Lub tygrysim obiadkiem.  

Zadajemy dzieciom pytania na temat wysłuchanego wiersza: Czy byliście kiedyś w zoo?  

Jak wyjaśnić swoimi słowami, czym jest zoo?  

Dlaczego niektóre zwierzęta mieszkają w zoo?  

Jak należy się tam zachowywać? Czy wolno karmić zwierzęta w zoo? 

Dzikie zwierzęta - Nauka dzikich zwierząt dla dzieci - Odgłosy zwierząt 

https://youtu.be/MlZr2NTt-gM 

2. Praca z KP4.30a,b – umieszczanie nalepek ze zwierzętami w odpowiednich miejscach, 

doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

3.„Żyrafa” – praca plastyczna. Tworzenie cętkowanych żyraf. Dzieci zwijają żółtą kartkę 

(najlepiej z bloku technicznego) w rulonik i sklejają ją tak, by stworzyła stożek. Na czubku 

doklejają narysowane wcześniej głowy żyrafy. Stożek ozdabiają cętkami wydzieranymi z 

brązowego papieru.  

„Żyrafa” - Encyklopedia zwierząt dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=xPlvziEWzn4 



DZIEŃ TRZECI – POLSKIE ZWIERZĘTA 

 

1. „Zabawa z kropkami” – układanie symboli liczb w odpowiedniej kolejności, przeliczanie, 

synteza wzrokowa. (kartki z literami: R, A, P, K ) 

Dziecko otrzymuje cztery kartki z literami: 

R    A     P    K. 

Na odwrocie kartek znajduje się różna liczba kropek. Zadaniem dziecka jest ułożenie kartek z 

literami od tej, na której odwrocie jest najmniej kropek, do tej, na której jest ich najwięcej. Dzieci 

odczytują słowo  

PA R K 
  

2.„Parki narodowe” – rozmowa. 
Rozmawiamy z dzieckiem na temat polskich parków narodowych i zwierząt znajdujących 

się pod ochroną. Pytamy o ich skojarzenia ze słowem „park”: 

- Czym jest park narodowy?                                                                                                                         

- Czy byliście w jakimś polskim parku narodowym?                                                                                                      

- Po co tworzy się parki narodowe? 

- Jakie zwierzęta w Polsce są pod ochroną?   

                                                                                                                                                                                                                                         

3.„Piktogramowy kodeks” – rozmowa na temat zachowania się w parkach narodowych.  

(logotypy największych parków narodowych w Polsce i zdjęcia charakterystycznych dla nich 

zwierząt, mapa Polski ) 

Rozpoznawanie logo największych polskich parków narodowych i zwierząt umieszczonych na 

nich. Umieszczenie piktogramów w odpowiednich miejscach na mapie.  

 



   



   

 

            

 

 

Tworzenie z dziećmi kodeksu:  

„Jak zachowywać się w parkach narodowych? Czego nie wolno robić?”. 
 

4.Praca z książką KP4.31a,b – łączenie liniami symboli parków narodowych ze zdjęciami 

zwierząt pokazanych na tych symbolach, doskonalenie zdolności grafomotorycznych i 

koordynacji wzrokowo-ruchowej, poszerzanie wiedzy przyrodniczej.  



 

5.„Żubr” – odnalezienie Białowieży na mapie, poznanie ciekawostek na temat żubra.  
(mapa ) 

Dziecko z pomocą odnajduje Białowieżę na mapie Polski. Rodzic prezentuje ciekawostki na 

temat żubra: żyje w puszczy, jest największym dziko żyjącym ssakiem w Europie.  

 

 
Film o żubrach: 

https://www.youtube.com/watch?v=QcXtF8Gj_Z0 

 

6.„Gąbkowe łapki” – zabawa plastyczna dla chętnych. 
(gąbki, nożyczki, klej, karton ) 

Wycinanie odcisków łap zwierząt z gąbki. Dziecko otrzymuje gąbki i nożyczki.  

Wycina z gąbki ślady łap zwierząt i przykleja je na karton.  

 

PROPOZYCJA ZAPISU W DZIENNIKU: 

 

 



DZIEŃ CZWARTY – ŁAŃCUCH POKARMOWY 

1.„Łańcuch pokarmowy” – zajęcia dydaktyczne.  

Czym jest łańcuch pokarmowy i dlaczego się tak nazywa.  

Było Sobie... Życie - Łańcuch Pokarmowy 

https://www.youtube.com/watch?v=RAdtFTxhI5I 

 

2.Praca z KP4.32a – poszerzanie wiedzy na temat tego, co jedzą zwierzęta, doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej. 



DZIEŃ PIĄTY – ZWIERZĘTA AKTYWNE NOCĄ  

1.„Zwierzęta aktywne nocą” – zadajemy dzieciom pytania:  

Czy wszystkie zwierzęta są aktywne nocą? Jakie znacie zwierzęta aktywne nocą ?  

 

 

 

  

 

   



Pytamy dzieci: Czym charakteryzują się zwierzęta aktywne nocą?  

(mają duże oczy, żeby wychwytywać dużą ilość światła, duże uszy – bardzo dobrze rozwinięty 

zmysł węchu).  

 

2.Praca z KP4.32b - poszerzanie wiedzy przyrodniczej, doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych.  

3. „Nietoperz” -praca plastyczna  

Potrzebujemy kolorowy papier, rolka po papierze toaletowym, pisaki, kredki, farby, klej.  

 

 

 

 

 

 

 


