
TEMAT TYGODNIA: ZWIERZĘTA MAŁE I DUŻE 

ŚRODA: ŚWIAT ZWIERZĄT W POLSCE 

 

 

1. „Tylko raz” – słuchanie wiersza M. Buczkówny 

 

Chcą żyć, jak i ty żyjesz, 

wszystkie na świecie zwierzęta, 

i mrówki, i żaby, i żmije, 

i pszczoła wiecznie zajęta. 

 

Przypatrz się z bliska dżdżownicy, 

biedronce, jak kropki liczy, 

jaskółce, jak gniazdo kleci, 

jak pająk rozsnuwa sieci. 

 

I paź królowej - motyl - 



niech fruwa tęczowo - złoty, 

i ślimak środkiem dróżki 

niech pełznie, wystawia różki… 

 

Niech skacze pasikonik, 

niech świerszczyk w trawie dzwoni… 

Dla nich kwitnie łąka, dla nich rośnie las. 

Jak i ty – żyją tylko raz 

 

 

Rodzic zadaje pytania: 

- o jakich zwierzętach jest mowa w wierszu? 

- gdzie można je spotkać? 

- co jest ich wspólnym marzeniem? 

 

 

1. „Kim jestem?” – zabawa ruchowo- naśladowcza 

 

Dziecko naśladuje poruszanie się zwierząt np. niedźwiedzie – poruszają się na 

czworakach, zające – skaczą, dzięcioły – uderzają ręką o podłogę, wiewiórki  - 

skaczą i jedzą orzeszki. 

 

2. Zagadki o leśnych zwierzętach 

Ma długa szczecinę, jest świnki kuzynem. Zjada żołędzie, gdy przyjdzie jesień. 

Można go spotkać w polu lub w lesie. (dzik) 

 

Mieszka wśród lasu, orzeszki zjada. W dziupli na zimę zapasy składa. 

(wiewiórka) 

 

Gdy ciepło, w pasiekach miód pszczołom kradnie. Na zimę zasypia. Kto to jest? 

Czy zgadniesz? (niedźwiedź) 

 

Czarnooka, zgrabna, piękna. Lasów ozdoba jest ta panienka. (sarna) 

 



Jakie zwierzę z bajek ma takie zwyczaje, że chce połknąć wnuczkę, więc babcię 

udaje? (wilk) 

 

Robią kokoszki dużo krzyku, gdy im wizytę składa w kurniku. (lis) 

 

3. Ćwiczenie słownikowe – rozwijanie zdań rozpoczętych przez rodzica 

 np. - Wiewiórka ma …. - Niedźwiedź zjada …. - Wilk ma … itd. 

 

4. Ślady zwierząt – zapoznanie się ze śladami zwierząt leśnych. 

 



5. Ciekawostki o zwierzętach . 

Poznaj ciekawe informacje o niektórych zwierzętach mieszkających w lesie. 

Możesz wydrukować plansze . 

 



 

 



 

 

 



6. Pisanie po śladzie. 

Popraw po linii przerywanej. Użyj ołówka. Postaraj się wykonać to starannie.  

 

 

 

 

 

 



7. Ćwiczenia w liczeniu. 

Wytnij po linii i układaj w odpowiedniej kolejności licząc. 

 

 

 

 



8. Policz i pokoloruj, 

Policz żołędzie pod każdą wiewiórką i pokoloruj odpowiednią ilość kółeczek. 

 

 

 



9.  „Wiewióreczka” - praca plastyczna 

Wyklej wiewióreczkę bibułą lub kolorowymi wycinankami. Możesz też wykleić 

wiewiórkę plasteliną. 

 

 



Drogie dzieci! 

 

Jutro mamy święto i dlatego odpoczywamy. Życzymy Wam miłego dnia, 

pełnego zabawy i uśmiechu. Pamiętajcie o codziennych spacerach na 

świeżym powietrzu. Prosimy o zdjęcia z Waszej codziennej pracy lub 

spacerów, wycieczek. 

 

Ściskamy i pozdrawiamy 

Panie z przedszkola 

 

 

 


