
Grupa „Sówki” 

 

Temat tygodnia:  

Zwierzęta duże i małe 

Poniedziałek – 08.06.2020 r. 

Gdzie mieszkają dzik, żmija, łoś? 

1. „Robimy trąbofony”- wykonanie instrumentu (potrzebna będzie rolka po 

ręczniku papierowym i balon. Dzieci odcinają końcówkę balona i z pomocą 

rodzica naciągają na koniec rolki. Rolke ozdabiamy papierem kolorowym lub 

kolorujemy. Następnie dmuchają wydając dźwięki w niezaklejony koniec 

rolki.  

2. Gdzie mieszkają i jak się poruszają dzik, żmija, łoś: rozmowa rodziców z 

dziećmi na temat dzikich zwierząt. Rodzic wymienia nazwy dzikich zwierząt 

żyjących w Polsce: niedźwiedź, żmija, wilk, dzik, sarna, łoś, bielik i krótko je 

opisuje. Następnie dzieci wykonują kartę pracy 2.43. 

3. Piosenka  pt. „Z.o.o” słowa: Jan Brzechwa link: 

https://www.youtube.com/watch?v=U9qwrBxkRdQ 

4. Praca plastyczna dzieci lepią z plasteliny zwierzątko o jakim dziś rozmawiało 

z rodzicem. Zdjęcia mile widziane. 

5 latki – KP4.29 z literek, które dzieci mają w swoich albumach układają proste 

2, 3-4 literowe sylaby i wyrazy następnie próbują odczytać.   

Wtorek – 09.06.2020 r. 

Kto tak ryczy? Kto tak ćwierka? 

 

1. Ćwiczenia ze zwierzętami- naśladowanie zwierząt za pomocą ruchu- za pomocą 

kostki wzór poniżej, na której ściankach są zdjęcia zwierząt. Rodzic ustala wcześniej z 

dzieckiem jakie zwierzę jaką pozę lub ruch może przyjąć np. pełzaj jak wąż, lataj jak 

ptaszek, wyciągnij szyję jak żyrafa i stój na palcach przez chwilę, itp.  

2. Mój zwierzak- dzieci wyobrażają sobie, że podczas leśnej wycieczki odkryły zwierzę, 

którego nikt jeszcze nie widział. Opowiadają do jakiego zwierzęcia byłoby podobne? 

Jakie miałoby kolory? Dzieci rysują te zwierzątka. Prosimy o zdjęcia z prac 

plastycznych. 

3. Nasze ZOO- z klocków i posiadanych figurek zwierząt proszę o zaprojektowanie 

ZOO. Bawiąc się przy tym, ile jakich zwierząt jest w danej klatce potem dodać do 

siebie dwie klatki, ile będzie razem? A ile wszystkich zwierzątek? Wykorzystujemy 

https://www.youtube.com/watch?v=U9qwrBxkRdQ


każdą okazję przy zabawie do nauki. Dzieci, które znają literki i umieją pisać 

podpisują na karteczkach klatki ze zwierzątkami. Miłej zabawy. 

4 latki – KP 2.44 

5 latki- KP 4.30 

Środa – 10.06.2020 r. 

Ale w ZOO jest wesoło! 

1. Koty- zabawa kształtująca prawidłową sylwetkę. Dzieci siadają w siadzie 

skrzyżnym na głowie kładą sobie książeczkę. Próbują wstać tak aby książka nie 

spadła, spacerują po pokoju, następnie próbują usiąść, aby książka nie spadła z głowy. 

Głośno przy tym miaucząc miauuuuuuuuu. 

2. Co to za zwierzę? - rozwiązywanie zagadek tematycznych. 

Kolorowych piór ma w bród, 

A między oczami dziób. 

Ten głośny skrzek to jej zasługa,  

Bo to jest głośna ……… 

 

Do konia trochę podobna  

Tak samo rży, gdy jest głodna. 

Czarne pasy ma tam, gdzie są żebra, 

Bo to jest wesoła …….. 

 

Szary duże uszy i trąba, 

Taki wygląd, że bomba! 

Wielki jest jak cała jabłoń, 

Bo to jest szary ……. 

 

Jestem duży i wesoły,  

Pływam w wodzie całkiem goły. 

Błoto? Co mi tam! 

Ja jestem szary…….. 

 

Ten dość znany dziwny ptak 

Elegancki nosi frak 

I we fraku swym na co dzień  

Bierze kąpiel w zimnej wodzie……. 

 

3. W ZOO- wysłuchanie wiersza J. Minkiewicza czytanego przez rodzica.  

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. 

 

Rodzic zadaje dzieciom pytania: 

1. Czy byliście kiedyś w zoo? 

2. Jak wyjaśnić swoimi słowami, co to jest zoo? 

3. Dlaczego niektóre zwierzęta mieszkają w zoo? 

4. Jak należy się tam zachowywać? 

5. Czy wolno karmić zwierzęta w zoo? 

 

4 latki- KP. 2.45 oraz wyprawka W.54. 

5latki- KP 4.32a i b, 4.31a i b 

 

Piątek – 12.06.2020 r. 

Wiem jak bezpiecznie chodzić po lesie! 

1. Zabawy na świeżym powietrzu. Wycieczka wspólna do lasu. Prosimy o zdjęcia z 

aktywności dzieci oraz z obserwacji dzieci w lesie.  

2. Przypomnienie piosenki; pt. „Z.o.o” słowa: Jan Brzechwa link: 

https://www.youtube.com/watch?v=U9qwrBxkRdQ 
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