
Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misie! 

Zapraszamy na zajęcia podsumowujące tematykę o zwierzętach żyjących   

w dżungli i na sawannie. 

 

Piątek 08.05.2020 

Temat dnia: „Lew – król zwierząt” 

Cele: 

Dziecko: 

• poszerza wiedzę przyrodniczą 
• wzbogaca wiadomości na temat życia lwów 
• uważnie słucha 
• rozpoznaje i nazywa zwierzęta egzotyczne 
• rozwiązuje zagadki 
• naśladuje zwierzęta 
• uczestniczy w zabawach ruchowych 
• rozwija zdolności plastyczne 

 
1. „Na powitanie” - piosenka 

Rozpocznijmy dzisiejsze zajęcia od wesołej piosenki. Spróbujcie ją zaśpiewać w dowolny 
sposób, podskakując i klaszcząc do refrenu. 

Na powitanie wszyscy razem 

Hip, hip, hura, 

hip, hip, hura, 

hip, hip, hura. 

     Z całego serca, pełnym gazem 

     Witamy Was, 

     witamy Was, 

     witamy Was. 

2. „Lew” – film edukacyjny 

Naszą pierwszą propozycją jest obejrzenie filmu edukacyjnego o życiu lwów. Oglądajcie i 
słuchajcie uważnie. Poniżej podajemy link do filmu. Po obejrzeniu filmu prosimy rodziców, aby 
zapytali dzieci, czego dowiedziały się o lwach. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ab7C9F6e17E 



3. „Jaki jest lew?” – ćwiczenie twórcze 

Prosimy rodziców, aby zadali dzieciom powyższe pytanie. Dzieci samodzielnie próbują opisać 
wygląd lwa i jego charakter, wypowiadając się całymi zdaniami. Można zadać dzieciom 
dodatkowe pytanie: „Dlaczego lew jest nazywany królem zwierząt?” 

4. „Lew na polowaniu” – zabawa ruchowa 

Dzieci (lwy) spokojnie spacerują na czworakach, obserwując okolicę. Na hasło: „lew poluje”, 
dzieci poruszają się szybko na czworakach polując na wypatrzone zwierzę. (3x) 

5. „Co to za zwierzę?” – zagadki 

Kolejnym zadaniem dzieci jest rozwiązanie zagadek o zwierzętach. 

Chociaż zawsze trąbę nosi, 

nikt go o koncert nie prosi. (słoń) 

     Jest królem, lecz nie w koronie, 

     ma grzywę, choć nie jest koniem. (lew) 

Wielki ptak, lecz nie lata wcale, 

za to biega doskonale. 

Mówią, że ze strachu 

chowa głowę w piachu. (struś) 

     Jest zielony, choć to nie ogórek, 

     jest długi, choć to nie sznurek. 

     Ma paszczę, a w niej zębów miliony, 

     a przy tym jest ciągle nienajedzony. (krokodyl) 

Ma bardzo długą szyję, 

długie nogi i ciało w cętki. 

Z wysokich drzew zrywa liście, 

gdy ma apetyt wielki. (żyrafa) 

     Kiedy ryknie, wszyscy zadrżą z trwogi, 

     gdy jego paski zobaczą, wezmą za pas nogi. (tygrys) 

Skacze,broi, miny stroi, 

ludzi wcale się nie boi. (małpa) 

 



6. „Jesteśmy zwierzętami” – zabawa ruchowo-naśladowcza 

Rodzice określają, w jaki sposób mają się poruszać dzieci, np.: jak lew – król zwierząt, jak 
wesołe małpki, jak ogromny słoń, jak wysoka żyrafa, jak pływające krokodyle itp. 

7. „Lew” – kolorowanka 

Następną propozycją dla dzieci jest pokolorowanie obrazka przedstawiającego bohatera 
naszych dzisiejszych zajęć – lwa. Można to zrobić dowolną, ulubioną techniką plastyczną. 
Obrazek umieszczamy na końcu scenariusza zajęć. 

8. „Oglądamy książki o zwierzętach” – zajęcia popołudniowe 

Po południu zachęcamy dzieci do oglądania książek, albumów i encyklopedii o zwierzętach 
egzotycznych. Myślimy, że macie takie w domowych biblioteczkach. Proponujemy także 
ulepienie lwa z plasteliny. Poćwiczycie w ten sposób swoje paluszki i dłonie. 

 

Życzymy miłej zabawy! 

Pozdrawiamy i mocno Was ściskamy, 

Pani Beatka i Pani Justynka J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


