
 

 

Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misie! 

 Aby umilić Wam dzisiejszy dzień proponujemy zajęcia muzyczno-ruchowe oraz zajęcia 
plastyczne. Zapraszamy do wspólnej zabawy ! 

 

Wtorek 5.05.2020 

Temat dnia: „Witamy w dżungli.” 

Cele: 

Dziecko: 

• wzbogaca wiadomości o zwierzętach egzotycznych 

• rozwija wyobraźnie plastyczną przez wykonanie elementu stroju 

• potrafi wykorzystać w zabawie efekty akustyczne powstające przy ruchu własnego 
ciała: tupanie, klaskanie, pstrykanie itp. 

• kształtuje wrażliwość muzyczną poprzez obcowanie różnymi z rodzajami muzyki. 
 

  

1. „Witamy się serdecznie” 

Nasze dzisiejsze zajęcia chcemy rozpocząć przywitaniem w formie okazania sobie uczuć.  

Prosimy aby rodzic podszedł do dziecka, mocno go przytulił i powiedział jakieś miłe słowo 

do jego ucha. Po przywitaniu dziecka przez rodzica następuje zmiana ról i to dziecko wita 

swojego opiekuna w ten sam sposób. 

 

2. ”List od Króla Lwa”- odczytanie przez rodziców lub starsze rodzeństwo listu do 

dzieci. 

„Kochane dzieci, słyszałem, że ostatnio interesujecie się życiem ludzi i zwierząt na innych 

kontynentach, a szczególnie w Afryce. Jak dobrze wiecie jestem królem wszystkich zwierząt  

i muszę się świetnie orientować, jak sobie żyją moi podwładni, czyli afrykańskie zwierzęta. 

Właśnie otrzymałem specjalne raporty od mądrej papugi Ary, które Wam przesyłam. Na moją 

prośbę opisała ona wesołe zabawy zwierząt. Myślę, że Wy też możecie się tak wesoło 

pobawić. Życzę udanej zabawy! Z królewskim pozdrowieniem - Król Lew Pierwszy 

Grzywiasty.” 

 



 

 

3.  ,,Spacer po dżungli”- zabawa ruchowo naśladowcza. 

Dzieci naśladują sposób poruszania się wybranego przez siebie zwierzęcia starając się 

dostosować tempo chodu do rytmu piosenki Bebe Lilly „W dżungli”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sih4O2P-_W0  

 

4. ,,Zwiedzamy dżunglę”- zabawa pantomimiczna .  

Dotarliśmy do Afryki, wysiadamy z tratw i idziemy na ląd po wodzie (wysokie unoszenie 
kolan) a potem po gorącym piasku (lekkie podskoki). Rozglądamy się uważnie na boki, 
szukamy tubylców. Czas ruszać w drogę, przedzieramy się przez dżunglę (ruchy rękoma na 
boki).Chodźmy bardzo cicho by nikogo nie spłoszyć, albo by nas nie usłyszał lew (idziemy na 
palcach).Ciiiii !(dajemy palec na buzię). Słychać jakiś szelest. Uciekajmy na drzewo 
(naśladujemy wspinanie się na drzewo). O! Jaka miła małpka- chcesz to się pobawimy. 
Pomałpujmy tak jak ona (dzieci naśladują ruchy rodzica) np. drapią się po plecach, skaczą na 
jednej nodze, itp.). Dość zabawy chyba jesteśmy już bezpieczni, możemy schodzić z 
drzewa.(naśladujemy schodzenie z drzewa). Ruszamy dalej w drogę. Przed nami rzeka, 
musimy ją przeskoczyć (duży skok do przodu), a teraz skaczemy po kamieniach (małe 
podskoki). Uwaga! Krokodyl (naśladujemy kłapanie paszczy krokodyla), a tam płynie 
hipopotam (naśladujemy rękoma pływanie w wodzie). Już niedługo dotrzemy do wioski, 
musimy tylko przejść obok śpiącego węża (dzieci kładą się na podłodze i sycząc poruszają się 
po niej). Nareszcie jesteśmy w wiosce. Witamy się z tubylcami (dzieci obejmują swoje 
rodzeństwo lub rodzica) Na powitanie zaśpiewajmy hymn (dzieci powtarzają za rodzicem) 
O, ale le 
O, beri ,tiki, tonga 
,masa, masa, masa 
O, balua, balue. 
 

5. „Karnawał zwierząt” – zabawa z reakcją na przerwę w muzyce. 

Dziecko tańczy przy muzyce, gdy muzyka milknie, rodzic prosi, aby dziecko zamieniło się 

wybrane przez opiekuna wierze egzotyczne.  

Przykłady poleceń: "senny miś", "groźny lew", "skoczny kangur", "wesoła małpka" ...).  

Taniec można wykonać do poniżej podanej piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wc5pxEhYUaQ  

 

 



 

 

6. „Lew” - praca plastyczna. 

Do wykonania pracy plastycznej będą potrzebne: 

• nożyczki  

• kolorowy papier  

• kredki  

• klej 

 

Prosimy, aby dziecko pokolorowało głowę lwa następnie za pomocą wyciętych nożyczkami 

paseczków stworzyły mu kolorową grzywę.  

Głowę lwa można narysować i wyciąć lub skorzystać z poniżej podanego wzoru. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gotowa praca plastyczna powinna wyglądać mniej więcej w ten sposób: 

 

7. Propozycja zajęć popołudniowych. 

W ramach zajęć popołudniowych proponujemy zabawę konstrukcyjną z wykorzenianiem 

klocków oraz jeśli dzieci posiadają w domu figurki rożnych zwierząt egzotycznych to 

również proponujemy ich użycie. Dzieci mogą zbudować domki lub schronienia dla swoich 

zwierząt. 

Jeśli tylko pogoda na to pozwoli, a dzieciaki mają piaskownice, niech zabiorą swoje figurki 

do piaskownicy. Tam również mogą wybudować ciekawe schronienie lub szukać zakopanych 

wcześniej przez rodzica figurek. 

   

  Gorąco pozdrawiamy i życzymy miłej zabawy!                                                        

  Pani Justynka i Pani Beatka  

 


