
Witam Rodziców i kochane Biedroneczki! 

 

1. TEMAT DNIA- „Idziemy do zoo”. 

2. DATA – 17.06.2020 

3. CELE- dziecko: 

- wie, co to jest ogród zoologiczny, 
- przelicza elementy w zakresie swoich możliwości, 
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia narządów artykulacyjnych, 
- interesuje się światem przyrody, 
- prawidłowo odpowiada na zadawane pytania, 
- porusza się przy muzyce i do muzyki, 
- rozwija wyobraźnię i logiczne myślenie. 
 
4. Dziś przywitam się z Wami w następujący sposób: Dziecko, które czuje się powitane, 
podskakuje i trzy razy klaszcze w dłonie. 

- Witam tych, którzy lubią pić wodę. 

- Witam tych, którzy lubią lody. 

- Witam tych, którzy lubię bawić się ze swoimi rodzicami. 

- Witam tych, którzy mają na sobie coś niebieskiego. 

- Witam wszystkie dziewczynki. 

- Witam wszystkich chłopaków. 

 
5. „Ogród zoologiczny”- rozmowa kierowana na podstawie ilustracji oraz zdjęć. Rodzicu 
proszę wyjaśnij dziecku pojęcie „ogród zoologiczny” oraz objaśnij celowość tworzenia takich 
miejsc. Posłużyć się można poniższą ilustracją oraz prywatnymi zdjęciami ze wspólnego 
pobytu w zoo. Biedroneczko nazwij zwierzęta jakie widzisz na ilustracji. Potrafisz przeliczyć 
wszystkie zwierzęta?- spróbuj, mamusia lub tatuś ci pomogą. Rodzicu powiedz dziecku, aby 
powiedział, których zwierząt jest najmniej, a których najwięcej.  



 

 

6. „Wesołe zwierzątka”- ćwiczenia narządów artykulacyjnych. Drogie dzieci naśladujcie ruchy 
poszczególnych zwierząt. Przykłady ćwiczeń: 

- małpa się cieszy, małpa jest smutna – dziecko robi odpowiednią minę, 

- krokodyl otwiera paszczę – dziecko otwiera szeroko usta, 

- antylopa zjada trawę – dziecko naśladuje żucie (usta maja zamknięte), 

- tygrys się najadł – dziecko oblizuje wargi, 

- żyrafa wyciąga szyję – dziecko dotyka czubkiem języka do nosa, 

- zebry biegają – dziecko kląska językiem, 

- lew jest śpiący – dziecko ziewa. 

 
7. Biedroneczko teraz wygodnie usiądź przed monitorem. Rodzica proszę, aby czytał poniższy 
tekst, a dziecko obrazek.  



 
 
8. Myślę, że każdy z Was był już kiedyś w zoo, a jeśli nie to zachęcam do odwiedzenia tego 
miejsca w najbliższe wakacje. Dla wszystkich mam teraz piosenkę, posłuchajcie, obejrzyjcie i 
ruszajcie się w rytmie muzyki: 
  

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM 
 
Rodzicu zadaj dziecku następujące pytania: Czy piosenka jest szybka, czy wolna? Czy 
piosenka jest smutna, czy wesoła? Co robią małpy? Czym piją wodę słonie? Co robią wciąż 
hieny? Jakie zwierzęta były w zoo?. 
 
9. Na zakończenie proponuję wykonanie zadania – ZAŁĄCZNIK NR 1. Kartę pracy należy 
wydrukować, wyciąć poszczególne części, złożyć w całość i przykleić na kartkę A4. 
Można również wykorzystać kartę pracy 3 latka nr 105. Sylwetkę tygrysa wypychamy, 
składamy wzdłuż linii przerywanych i swobodnie się nią bawimy. Jeśli nie macie kart pracy w 
domu można tygryska wydrukować i wyciąć.  
 
10. Po południu zapraszam do zabawy konstrukcyjnej „Budujemy ogród zoologiczny”. 
Wykorzystajcie różne typy klocków, oraz figurki dzikich zwierząt (plastikowe, papierowe, itp.) 

UDANEJ ZABAWY! 
 

Pozdrawiam Rodziców oraz wszystkie BiedroneczkiJ 
Pani AlaJ 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1. 

 


