
Serdecznie witamy po majówce. 

Drodzy Rodzice i kochane Misie w tym tygodniu zapraszamy Was na spotkanie  
ze zwierzętami żyjącymi w dżungli i na sawannie. 

 

Poniedziałek 04.05.2020 

Temat dnia: „Wyprawa do Afryki” 

Cele: 

Dziecko: 

• rozwija koncentrację uwagi 
• orientuje się w schemacie własnego ciała 
• rozróżnia stronę lewą i prawą 
• rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta afrykańskie 
• uważnie słucha wiersza 
• wypowiada się na temat wysłuchanego utworu 
• dzieli nazwy zwierząt na sylaby 
• uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych 
• wie, gdzie na mapie świata lub globusie jest Polska, a gdzie Afryka 
• wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne 

 
1. „Witamy się” 

Rozpoczynając dzisiejsze zajęcia powitajcie wierszykiem własne ciało, równocześnie dotykając 
jego części. 

 Witam moją głowę, 

 witam moje ręce, 

 witam moje nogi, 

 witam brzuch i moje plecy, 

 witam stopy, 

 witam łokcie, 

 witam też kolana od samego rana! 

2. „Afrykańskie zwierzęta” – filmik 

Po powitaniu zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku prezentującego zwierzęta żyjące w 
Afryce. Podczas oglądania nazywajcie rozpoznane przez Was zwierzęta. Poniżej podajemy link 
do filmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=-lm80PTQU8I&t=32s 



3. „Gdzie jest Afryka?” – zabawa z globusem lub mapą świata 

Jeśli macie w domu globus lub mapę świata, prosimy, abyście sprawdzili z pomocą rodziców, 
gdzie leży Afryka, a gdzie nasz kraj. 

4. „Zwierzęta w Afryce” – wiersz B. Szelągowskiej 

Kolejną propozycją jest wysłuchanie wiersza czytanego przez rodziców. 

 

Mama czytała mi dzisiaj wiersz 

i dzięki mamie znam już Afrykę! 

Wiem, że tam bardzo gorąco jest 

i że mieszkają zwierzęta dzikie. 

     Ogromne słonie, co mają kły 

     i wodą z trąby się polewają. 

     Żyją tam jeszcze wielkie żyrafy! 

     Szyje najdłuższe na świecie mają! 

Małpki wesoło skaczą po drzewach 

i lubią patrzeć na wszystko z góry. 

Lew nosi grzywę, pędzi jak wiatr, 

ale niestety jest dość ponury! 

     Są jeszcze grube hipopotamy! 

     Całymi dniami moczą się w błocie. 

     No i pantery! Szybkie i zwinne! 

     I mają ruchy naprawdę kocie! 

Na wielkich łąkach pasą się zebry 

i mają paski – czarne i białe. 

Są krokodyle i nosorożce. 

Jak wyglądają?...Już zapomniałem. 

 

Po przeczytaniu wiersza, prosimy rodziców o przeprowadzenie rozmowy z dziećmi na temat 
wiersza. Poniżej podajemy przykładowe pytania. 

- Jakie zwierzęta są wymienione w wierszu? 



- Gdzie żyją te zwierzęta? 

- Co robią w wierszu zwierzęta? 

5. „Egzotyczne zwierzęta” – ćwiczenia językowe 

Następnym zadaniem dzieci jest podzielenie rytmicznie na sylaby nazw zwierząt 
występujących w wierszu oraz ustalenie liczby sylab. Prosimy też, aby dzieci spróbowały 
poszukać słów, które rymują się z nazwami zwierząt. Na przykład: lew – śpiew, krzew   żyrafa 
– szafa, gafa, rafa   słoń – koń, dłoń   małpki – trampki, lampki   krokodyle – badyle, motyle. 

6. „Na safari” – opowieść ruchowa 

Rodzice zapraszają dzieci na wycieczkę na safari. Mówią im, że będą podglądać zwierzęta przez 
lornetki. Dzieci maszerują, trzymając dłonie zwinięte w pięści (lornetki) na wysokości brzucha. 
Na hasło: „Żyrafa” – podnoszą lornetki do oczu i oglądają żyrafę od podłogi do samego sufitu 
(tam znajduje się jej głowa). Na hasło: „Małpki” – szybkim ruchem głowy przesuwają lornetkę 
z jednej strony na drugą i z góry na dół. Na hasło: „Antylopy” – głowę z lornetką przesuwają 
wzdłuż horyzontu, od lewej strony do prawej i od prawej do lewej. Gdy rodzice mówią, że 
trzeba podglądać z ukrycia drapieżniki, tj. lwy, dzieci kładą się na brzuchu i z lornetkami przy 
oczach obserwują teren. 

7. „Trąba słonia” – ćwiczenie oddechowe 

Potrzebne będą: słomka, kawałki bibuły, talerzyk. 

Dzieci próbują za pomocą słomki (trąby) przenieść kawałki bibuły na talerzyk. 

8. „Dzikie zwierzęta” – zajęcia popołudniowe 

Drogie dzieci po południu zachęcamy Was do wykonania poniższych kart pracy. Na pierwszej 
są ścieżki, którymi zamierza przejść małpka. Drogi należy rysować po przerywanych liniach, nie 
odrywając ręki od kartki. Druga dotyczy sylab. 

Możecie tez samodzielnie narysować kredkami dowolne dzikie zwierzę. Bawcie się również na 
świeżym powietrzu, jeśli tylko na to pozwala pogoda.  

 

Życzymy miłego dnia i wspaniałej zabawy! 

Gorąco dziękujemy za wszystkie prace, jakie do nas nadsyłacie. Są bardzo piękne i cieszymy 
się ogromnie z tego, że tak ładnie wykonujecie proponowane przez nas zabawy i zadania. 

Jesteście kochani! 

Pozdrawiamy, 

Pani Beatka i Pani Justynka J 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

  

 

 


