
TEMAT TYGODNIA: ZWIERZĘTA MAŁE I DUŻE 

WTOREK: Z WIZYTĄ W ZOO 

 

 

Kochane dzieci! 

Kolejny dzień pracy ale i zabawy przed Wami. Dzisiaj zapraszamy do Zoo! 

Poznacie dzikie zwierzęta. Dowiecie się jakie zwierzęta mieszkają w zoo.  

Zapraszamy! 

 

 

 

 



1.  Co to jest zoo? Swobodne wypowiedzi  o zwierzętach mieszkających w zoo.  

 

2. Słuchanie krótkiego wierszyka „ZOO” 

 

Zebra, tygrys i pantera, 

żółw, żyrafa… zwierząt wiele. 

Kto ma paski? 

A kto cętki? 

Dzisiaj zaraz się dowiemy. 

 

3. „Stary niedźwiedź mocno śpi”  - zabawa ruchowa z udziałem rodziców. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I 

 

4. Jakie to zwierzę? – rozwiązywanie zagadek słownych. Po odgadnięciu 

zagadki, dziecko dzieli wyraz na sylaby. 

 

„Choć przypomina człowieka 

Na drzewo chętnie ucieka 

Banany zjada łapczywie 

I wrzeszczy przeraźliwie” (małpa) 

 

„Wielkie łapy 

Wielka głowa 

Wokół głowy grzywa płowa 

Kłopot musi mieć prawdziwy 

Z uczesanej takiej grzywy” (lew) 

 

„Jest szary, powolny i wielki 

I uszy ma w kształcie wachlarzy, 

Ma trąbę i ogon z pędzelkiem 

Je dużo i dużo też waży” (słoń) 

 

„Wśród zwierząt najdłuższą ma szyję 

Więc pewno nie często ją myje 

Na sierści ma plamy wzorzyste, 

Wprost z drzewa zrywa liście soczyste” (żyrafa) 

 

„Siedzi w klatce kolorowa 

i powtarza różne słowa. 

Choć to ptakom nie wypada, 

ona ludzkim głosem gada.” (papuga) 

 

„W paski czarno-białe suknię nałożyła 

https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I


i wszystkim znajomym dumnie ogłosiła: 

„Już się kryć nie muszę w sawannie przed nikim, 

bo i tak mnie mylą ze zwykłym konikiem” (zebra) 

 

„Kot ogromny, pręgowany, 

bywa w cyrku – tresowany.” (tygrys) 

 

 

 

5. „Idziemy do zoo” - słuchanie piosenki 

 

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

 

Tekst 
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 już jest to zrobione 
Trąbą piją wodę słonie 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 
No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 
No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 

Nie wiadomo wciąż dlaczego 
Humor dopisuje hienom 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 

https://www.youtube.com/watch?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 

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 

... 

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 

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 

 

 



6. Połącz młode z ich rodzicami. Nazwij zwierzęta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Połącz zwierzęta z ich cieniem. 

 

 

 

 

 

 



8. Pokoloruj obrazek z dzikimi zwierzętami. Nazwij je. Pokoloruj obrazek. 

Wytnij wzdłuż linii. Układaj w kolejności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Policz grupy zwierząt – ile jest słoni? Ile jest kangurów?..itd.  

Wpisz cyfrę w odpowiednie miejsce. 

 

 

 

 

 



10. Praca plastyczna – popraw po śladzie ołówkiem. Pokoloruj lwa, wytnij. 

 



11. Znajdź 6 różnic między obrazkami. 

 

 



12.   Praca w domu wg Montessori: 

Polecamy Państwu stronę internetową, z której można pobrać materiały do 

wydruku takie jak ruchomy alfabet DIY i cyfry.  

Mogą Państwo ćwiczyć razem z dzieckiem.  

 

https://mojemontessori.com/do-pobrania/  

 

 

Drogie dzieci może wybierzecie się razem z rodzicami do naszego zoo? 

Zobaczycie jakie u nas są zwierzęta. Możecie zrobić im zdjęcia, wywołać  

i zrobić album, który pokażecie w przedszkolu jak wrócicie. 

 

 
Do zobaczenia! 

https://mojemontessori.com/do-pobrania/

