
Dzień dobry Jeżyki 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o zwierzętach egzotycznych. 

Zachęcam Was do zapoznania się z opowiadaniem. 

Temat: Zapoznanie z wyglądem i nazwami zwierząt egzotycznych  

na podstawie wysłuchanego opowiadania pt.” Wycieczka do Zoo”. 

Proszę o przeczytanie opowiadania oraz zadanie kilku pytań.   
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Po wysłuchaniu opowiadania warto chwilę porozmawiać z dzieckiem 

na temat jego treści  

i zadać kilka pytań:  

  

- 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?  

  

  

Zabawa ruchowa  

Bardzo proszę o skopiowanie linku do przeglądarki i odtworzenie 

piosenki. Dzieci tańczą tak jak w teledysku.   

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464  
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Karta pracy.  
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‘Ćwiczenia gimnastyczne.  

Bardzo proszę o włączenie się Rodziców w te ćwiczenia razem z dziećmi – miłej zabawy.  

• Wprowadzenie – maszerowanie po obwodzie koła (może być wokół stołu lub po 

brzegu dywanu).  

• Zabawa „Deszczyk pada, słonko świeci”.  

Na słowa rodzica „słonko świeci” dziecko porusza się po pomieszczeniu – może skakać, 

biegać. Na sygnał „pada deszcz” – dziecko kuca i robi daszek ze swoich rączek. Zabawę 

powtórzyć kilka razy.  

• Ćwiczenie tułowia, skłony boczne – „Tęcza”.  

Dziecko siada skrzyżnie na podłodze (po turecku). Ręce wznoszą nad głowę. Na polecenie 

rodzica skłaniają się raz w jedną, raz w drugą stronę (na boki). Wyciągniętymi rękoma rysują 

w powietrzu tęczę. Skłony muszą być obszerne, bo tęcza jest szeroka.  

• Ćwiczenie mięśni brzucha „Unoszenie”. – potrzebne będzie coś do podnoszenia np.  

piłka, gazeta, kartka papieru, plastikowy talerzyk, sznurek.  

Dziecko leży na brzuchu. Ręce - wyprostowane w łokciach – wyciąga do przodu i układa 

na podłodze  (ponad głowę). W rękach trzyma przedmiot. Na słowa rodzica „w górę” – 

dziecko stara się unieść przedmiot i trzymać przez chwilę nad podłogą (można liczyć z 

dzieckiem do trzech). Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.  

• Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku „Wiosenne kwiaty”. – potrzebne 

będą np. kartki papieru, albo skarpetki, albo puzzle (coś miękkiego, przez co dzieci 

będą mogły przeskakiwać i nie zrobią sobie krzywdy).  

(Przygotowanie: Rozkładamy co kawałek - w jednej linii – rekwizyty, czyli np. skarpetki, 

a następnie prosimy dziecko, żeby wyobraziło sobie, że te rozłożone przedmioty, to wiosenne 

kwiaty, na które trzeba uważać, żeby ich nie zniszczyć.) Zadaniem dziecka jest 

przeskakiwanie pomiędzy przedmiotami.  

• Ćwiczenie nóg „Rowerek”.  

Dziecko leży na plecach. Nogi zgięte w kolanach unosi w górę i wykonuje ruchy, takie jak 

przy jeździe rowerem.  

• Ćwiczenie uspakajające – dziecko leży na plecach i spokojnie oddycha. Po upływie 

chwili, może wstać.  



  


