
Witajcie  

 

    

 

Drogi Rodzicu, zwróć uwagę na bezpieczne dla dziecka korzystanie  

z materiałów znajdujących się w Internecie. Proszę dopilnować, aby dziecko 

wysłuchało i zobaczyło konkretne materiały ze wskazanego linku. 

Wszyscy są…?  Zapraszam do zabawy . 

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

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI 

 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o zwierzątkach egzotycznych, żyjących bardzo 

daleko stąd. Nie chodzą po naszych ulicach. Nie możemy spotkać ich w lesie,  

ani na wiejskim podwórku. W naszych domach też nie zamieszkają, ale możemy 

zobaczyć je w ZOO. Byliście już kiedyś w ZOO? Jeśli nie, to zachęcam .  

 Posłuchajcie wiersza Z. Bronikowskiej pt.: „Gdzie był Krzyś”. 

 

- Gdzie byłeś Krzysiu? - Daleko.... 

W Afryce, nad rzeką Nilem! 

A dwa kroki przede mną kąpały się dwa krokodyle! 

Były takie olbrzymie, paszcze miały szerokie jak bramy.  

Nie wierzysz? No to proszę, możesz zapytać mamy! 

A potem hipopotam po szyję wylazł z błota, aż śmiały się goryle. 

Słonie biegały jak konie! Były zebry, żyrafy, szakale! A ja – Nie bałem się wcale.  

Siedziałem obok mamy i patrzyłem... patrzyłem.... 

Małpy jadły figi i daktyle, nosorożec bawił się w strumieniu,  

https://www.youtube.com/watch?v=ENacz_leLWI
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI


a tygrysy leżały pod palmą. I lwa widziałem, a jakże! 

chociaż było ciemno, nie bałem go się także. Ale zabłysło światło i ludzie zaczęli 

uciekać! 

Ja chciałem jeszcze zostać ,chciałem jeszcze poczekać, ale mama.... 

.- O czym ty mówisz Krzysiu? To ci się chyba śniło. Skądże? Naprawdę to widziałem!  

To wszystko w kinie było. 

 

 O jakich zwierzątkach opowiadał Krzyś? 

Potraficie je nazwać? 

  

   

   



   

 

 Poznajecie cienie zwierząt na obrazku? Spróbujcie je nazwać. 

 



 Zapraszam Was do zabawy paluszkowej autorstwa  

p. Magdaleny Nowak pt.. : „Tygryski”. 

 

Pierwszy tygrysek nad rzeką spał. 

(dzieci chwytają za kciuk lewej dłoni) 

Drugi tygrysek myszki się bał. 

(chwytają za palec wskazujący lewej dłoni) 

Trzeci i czwarty razem się bawiły, 

(oddalają od siebie i przybliżają do siebie palec środkowy  

i serdeczny) 

i piątego tygrysa niechcący wywróciły. 

(zginają mały palec) 

 

 

 Zachęcam Was do wykonania wesołego lwa . 

 
 Możecie też wydrukować obrazek lwa i pokolorować kredkami lub 

pomalować farbami.  

 

 

 



 

 


