
TEMAT TYGODNIA: Zwierzęta duże i małe. 

 

TEMAT DNIA: Świat zwierząt w Polsce. 

10.06.2020 r. (środa) 

Potrzebne materiały: szalik lub pasek, sznurek. 

 

1. „Zwierzęta” - Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. (dzieci 3,4,5,6-letnie) 

„Pobudka niedźwiedzia” - dziecko leży na podłodze, podnosi się powoli, 

porusza się jak ociężały, zaspany niedźwiedź. 

„Zajączki” - dziecko naśladuje skoki zająca. 

„Uciekaj myszko” - dziecko biega po pokoju. Na hasło: „uciekaj myszko” - 

wskakuje do koła, utworzonego z szalika i siedzi skulone. 

„Wiewiórki” - dziecko skacze po pokoju. Na hasło rodzica naśladuje zbieranie 

orzechów. 

2. „Ćwiczymy ze zwierzętami”  - ćwiczenia na prawidłową postawę.                        

(dzieci 3,4,5,6-letnie) 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8


3. „Tylko raz” - wysłuchanie wiersza M. Buczkówny. (dzieci 3,4,5,6-letnie) 

 

Chcą żyć jak i ty żyjesz, 

Wszystkie na świecie zwierzęta – 

I mrówki, i żaby, i żmije, 

I pszczoła wiecznie zajęta. 

 

I paź królowej – motyl 

Niech fruwa tęczowozłoty, 

I ślimak środkiem dróżki 

Niech pełznie, wystawia różki ... 

 

Przypatrz się z bliska dżdżownicy, 

Biedronce, jak kropki liczy, 

Jaskółce, jak gniazdko kleci, 

Jak pająk rozsnuwa sieci 

 

Niech skacze pasikonik, 

Niech świerszczyk w trawie dzwoni... 

Dla nich kwitnie łąka, dla nich rośnie las. 

Jak i ty – żyją tylko raz. 

 

4. Rozmowa na temat treści wiersza. (dzieci 3,4,5,6-letnie) 

- O jakich zwierzętach jest mowa w wierszu? 

- Gdzie można je spotkać? 



- Co jest ich wspólnym marzeniem? 

Rodzic podsumowując odpowiedzi dziecka, podkreśla, że niezależnie od 

gatunku, każdy ma prawo do życia i każdy jest potrzebny, dlatego należy mu się 

szacunek. 

 

5. „Kto nie ma ogonka?” - słuchanie wierszyka z animacją.                        

(dzieci 3,4,5,6-letnie) 

https://www.youtube.com/watch?v=e_1IhOpqKBs  

Próba odpowiedzi na pytanie: Dlaczego biedronka nie ma ogonka? W czym 

mógłby jej przeszkadzać? 

 

6. „Kto się dobrze czuje w lesie?” - porządkowanie wiedzy na temat 

mieszkańców lasu. (dzieci 3,4,5,6-letnie) 

Rodzic podaje nazwę wybranego zwierzęcia, dziecko odpowiada, czy można je 

spotkać w lesie, czy też nie, np.: 

lis 

wilk 

krowa 

bocian 

małpa 

dzik 

szczupak 

mrówka 

motyl 

żaba 

słoń 

dzięcioł 

https://www.youtube.com/watch?v=e_1IhOpqKBs


7. „Zwierzęcy alfabet” - zabawa słowna. (dzieci 5,6-letnie) 

Rodzic wypowiada po jednej literce alfabetu. Dziecko stara się powiedzieć 

słowo zaczynające się tą literą (najlepiej - nazwę zwierzęcia).  

 

8. „Biedroneczka” – praca plastyczna dla chętnych dzieci.  

https://www.youtube.com/watch?v=r0mUU1IM9mM  

 

UWAGA 5 i 6 – LATKI!  

Pamiętajcie o systematycznej pracy w książkach zgodnie z tematyką 

tygodniową (od strony 34 do strony 38 w rozłożeniu na cały tydzień). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r0mUU1IM9mM

