
 

 

Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misie! 

 W dzisiejszym dniu przesyłamy propozycje zajęć muzyczno-ruchowych oraz zajęcia 
plastyczne. Zapraszamy do wspólnej zabawy ! 

 

Czwartek 7.05.2020 

Temat dnia: „Afrykańskie rytmy” 

Cele: 

Dziecko: 

• poszerza wiadomości o zwierzętach egzotycznych 

• rozwija wyobraźnie plastyczną 

• rozwija percepcje słuchową poprzez dobieranie rymów do słów oraz dzielenie słów na 
sylaby i podawanie liczby sylab w wyrazie 

• rozwija koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchowną 

• rozwija sprawność ruchową 

• bierze udział w zabawach ruchowych 

 
 

1. ”Wszystkich wesoło witamy” 

Zaczynamy od powitanki, której dzieci jeszcze nie znają, ale będzie ciekawym 

urozmaiceniem. Mamy nadzieję, że się Wam spodoba :) Zachęcamy dzieci aby ilustrowały 

ruchem treść piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=8HozqzBRUec  

 

2. ”Znamy zwierzęta egotyczne”- utrwalenie zdobytych wiadomości. 

Aby utrwalić zdobyte w tym tygodniu wiadomości zachęcamy do obejrzenia niżej podanego 

filmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=oRVBEKuIKh4   

Po obejrzeniu filmu wybierzcie Wasze ulubione zwierzę następnie podzielcie jego nazwę na 

sylaby oraz policzcie liczbę sylab występujących w tym wyrazie. 

 



 

 

3. „Idziemy do Zoo” 

Chyba każdy z Was doskonale wie, gdzie możemy jeszcze spotkać zwierzęta egzotyczne? 

Doskonale! To miejsce to właśnie ZOO.  Zapraszamy Was do odwiedzenia tego miejsca.  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=rXz-hKkUvoM  

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop 

W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop 

Za ogony siebie łapią 

I na linach się się bujają 

W pierwszej klatce małpy skaczą hop, hop, hop 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj 

Ciągle skrzeczą, piszczą, wrzeszczą 

Daj mi loda, ciastko, żelka 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj... 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 



 

 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 

Bo tak… 

 

Mamy nadzieję, że wycieczka do ZOO Wam się spodobała :) Proszę odpowiedzcie na 

poniższe pytania: 

• Czy zapamiętaliście jakie zwierzęta występowały w piosence? 

• Co w piosence robią małpki? 

• Co w piosence robią papugi? 

• Piosenka jest wesoła czy smutna? 

 

4. „Lot samolotem” - zabawa ruchowo naśladowcza  

Dzieci wykonują ruchy imitujące podróż samolotem:  

• wsiadają do samolotu - podnoszą najpierw prawą, potem lewą nogę i siadają w kręgu, 

•  zapinają pasy - krzyżują ręce na ramionach, 

• włączają silnik samolotu - raz prawą, raz lewą rękę wyciągają przed siebie i cofają, 

• obserwują chmury za oknem - przykładają ręce do oczu tworząc lornetkę, patrzą 

naprzemiennie raz w prawo, raz w lewo, 

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

 

5. „Małpka” - praca plastyczna.  

Do wykonania pracy plastycznej potrzebne będą: 

• rolka po papierze toaletowej 

• farby lub kredki 

• klej  



 

 

• nożyczki 

Do wykonania poniższej pracy plastycznej możecie użyć podanych przez nas szablonów lub 

wykonać małpkę według własnego pomysłu.  

 



 

 

 

6. Propozycja zajęć popołudniowych. 

W ramach zajęć popołudniowych proponujemy wykonanie poniższych kart pracy. 



 

 
 



 

 
 



 

 

   

  Gorąco pozdrawiamy i życzymy miłej zabawy!                                                        

  Pani Justynka i Pani Beatka  

 


