
ŚRODA 17.06. 

Dzień dobry Drodzy Rodzice i Kochane Przedszkolaki. 

 

Temat dnia: „ ZWIEDZAMY ZOO” 

Cele; 

Dziecko: 

• Rozwija zainteresowania zwierzętami egzotycznymi; 

• Wypowiada się na temat ogrodu zoologicznego; 

• Zna zasady zachowania obowiązujące podczas zwiedzania zoo; 

• Wymienia nazwy zwierząt egzotycznych, określa ich cechy charakterystyczne; 

• Potrafi czytać globalnie; 

• Naśladuje  wybrane zwierzęta; 

Pomoce: kredki, plastikowa miseczka lub kubek, drewniana łyżka, 

1. Zaczniemy nasze dzisiejsze spotkanie od ćwiczeń przy wierszyku. Wykonujcie je 
poprawnie , jak prawdziwi sportowcy. 

 

2. Dzisiaj zapraszam was na kolejną wycieczkę. Jesteście ciekawi gdzie? Dowiecie się 
tego uważnie słuchając piosenki. 



https://www.youtube.com/watch?v=ddibT4Lv9oI 

 

3. Wiecie już, że nasza kolejna wyprawa, to wycieczka do zoo.  

Zapraszam teraz do wysłuchania opowiadania o wyprawie do zoo. 

  



- Gdzie tata zabrał Anię na wycieczkę? 

- Jakie zwierzęta spotkała Ania w zoo? 

- Które zwierzę najbardziej spodobało się Ani i dlaczego? 

- Co to jest zoo? 

- Czy byliście w zoo? Jeśli tak, to jakie zwierzęta widzieliście? Opowiedzcie o tym, a 
wy drodzy rodzice zwróćcie uwagę, aby dziecko wypowiadało się całymi zdaniami. 
Zachęćcie je do swobodnych wypowiedzi. Możecie zadawać im pytania związane z 
tematem. 

Film, który dla was przygotowałam opowiada o zwierzętach egzotycznych. Może 
dowiecie się o nich jeszcze coś ciekawego. 

https://www.youtube.com/watch?v=FQqBXuAK3OY 

 

4. Mam nadzieję, że chętnie zabawicie się w naśladowanie zwierząt. "Jesteście 
zwierzątkami" - zabawa ruchowa. Rodzic  uderza w "zaczarowany bęben"(plastikowa 
miska lub kubek i drewniana łyżka) i podaje polecenia: jesteś "sennym misiem", 
"groźnym lwem", "ciężkim słoniem", "skocznym kangurem", "wesołą małpką", itd. 
Dziecko ruchem i miną naśladuje wymienione zwierzę. 

 

5. Spróbuj sam lub z pomocą rodzica odczytać nazwy zwierząt, ale uwaga, bo ktoś tu 
zrobił psikusa i pomieszał podpisy. Przyporządkuj je do właściwego zwierzątka.        
O każdym z nich ułóż po jednym zdaniu. 

                      

  hipopotam          zebra                 tygrys             



                                 

małpa                   krokodyl             lew 
6. Na koniec dzisiejszych zajęć, jeszcze jedno zadanie, które nie sprawi wam problemu. 

Odczytajcie te dwa napisy: 

LAS ZOO 
 

Teraz rodzic przeczyta  nazwy zwierząt, a wy musicie powiedzieć, gdzie możemy je 
spotkać.  Zaczynamy: sowa, zając, wielbłąd, sarenka, nosorożec, żyrafa, wiewiórka, 
hipopotam, gepard, lis, zebra, lew, borsuk, tygrys. 

    

Dzisiaj to już wszystko. Zapraszam na jutrzejsze zajęcia i życzę wesołego popołudnia. 

 Pani Bożenka 
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