
TEMAT: NAZYWANIE  POŁOŻENIA PRZEDMIOTU, UŻYWAJĄC 

PRZYIMKÓW: NAD,POD, ZA, PRZED,OBOK. 

 

Przed Wami obrazki psa.  Nazwijcie położenie psa względem kolorowego 

dywanu.  Użyj słów: na, pod, za, przed,w. Postaraj się odpowiadać całym 

zdaniem. 

 Pies stoi przed dywanem. 

 

 

 

 

 



 

Pies stoi na dywanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pies leży pod dywanem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pies zwinięty jest w dywan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pies stoi przed dywanem 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wykonaj zadanie: Pokoloruj  lub nazwij tylko te przedmioty, które znajdują się 

za fotelem. 

 

Źródło: chomikuj pl, Logiś i ja. Ćwiczenia logicznego- myślenia- Gdzie? Kiedy? 



TEMAT: ZAPOZNANIE Z PIOSENKĄ PT. „IDZIEMY DO ZOO”. 

 

Posłuchaj piosenki, zapoznaj się z słowami, spróbuj zaśpiewać. 

Powodzenia ! 

 

Idziemy-Do-ZOO.zip  

 

 

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 

 

1 Zwrotka: 

 

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... 

 

Refren: 

 

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 

 

2 Zwrotka: 

 

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 

 

Refren: 

 

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 

... 

 



Refren: 

 

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 

Źródło: chomikuj pl 


