
 

TEMAT: Wysłuchanie wiersza J. Brzechwy „Zoo”, rozwiązywanie zagadek słownych i słuchowych. 

Proszę przeczytać wiersz J. Brzechwy pt. „Zoo” . 

Matołek raz zwiedzał zoo  

I wołał co chwila: "O-o!"  

"Jaka brzydka papuga!"  

"Żyrafa jest za długa!"  

"Słoń za wysoki!"  

"A po co komu te foki?"  

"Zebra ma farbowane żebra!" "Tygrys chętnie by mnie stąd 

wygryzł!" "A zajrzyjmy pod daszek: Żółw - tuś, bratku, tuś!" "A 

to? Ptaszek.  

Niezły ptaszek -Struś!"  

Wreszcie zbliża się do wielbłąda,  

Uważnie mu się przygląda  

I powiada wskazując na niego przez kraty:  

"Owszem, niezły. Niczego! Szkoda tylko, że garbaty!"  

  

TYGRYS  

"Co słychać, panie tygrysie?"  

"A nic. Nudzi mi się."  

"Czy chciałby pan wyjść zza tych krat?"  

"Pewnie. Przynajmniej bym pana zjadł."  

  

STRUŚ  

Struś ze strachu  

Ciągle głowę chowa w piachu, Więc ma opinię mazgaja.  



 

A nadto znosi jaja wielkości strusiego jaja.  

  

PAPUGA  

"Papużko, papużko,  

Powiedz mi coś na uszko."  

"Nic nie powiem, boś ty plotkarz,  

Powtórzysz każdemu, kogo spotkasz."  

  

LIS  

Rudy ojciec, rudy dziadek,  

Rudy ogon - to mój spadek, A ja jestem rudy lis.  

Ruszaj stąd, bo będę gryzł.  

  

ZEBRA Czy ta zebra jest prawdziwa? Czy to tak naprawdę 

bywa? Czy też malarz z bożej łaski Pomalował osła w 

paski?  

  

KANGUR  

"Jakie pan ma stopy duże,  

Panie kangurze!"  

"Wiadomo, dlatego kangury  

W skarpetkach robią dziury."  

  

ŻUBR Pozwólcie przedstawić sobie: Pan żubr we własnej 

osobie. No, pokaż się, żubrze. Zróbże Minę uprzejmą, 

żubrze.  

  



 

DZIK Dzik jest dziki, dzik jest zły, Dzik ma bardzo ostre 

kły.  

Kto spotyka w lesie dzika, Ten na drzewo szybko zmyka.  

  

MAŁPA  

Małpy skaczą niedościgle,  

Małpy robią małpie figle,  

Niech pan spojrzy na pawiana:  

Co za małpa, proszę pana!  

  

KROKODYL  

"Skąd ty jesteś, krokodylu?" "Ja? Znad Nilu.  

Wypuść mnie na kilka chwil,  

To zawiozę cię nad Nil."  

  

ŻYRAFA Żyrafa tym głównie żyje, Że w górę wyciąga 

szyję. A ja zazdroszczę żyrafie, Ja nie potrafię.  

  

LEW  

Lew ma, wiadomo, pazur lwi, Lew sobie z wszystkich wrogów 

drwi.  

Bo jak lew tylko ryknie, To wróg natychmiast zniknie.  

  

NIEDŹWIEDŹ  

Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś, 

Chętnie państwu łapę poda.  

Nie chce podać? A to szkoda.  

  



 

PANTERA  

Pantera jest cała w cętki,  

A przy tym ma bieg taki prędki,  

Że chociaż tego nie lubi, Biegnąc - własne cętki gubi.  

  

SŁOŃ  

Ten słoń nazywa się Bombi.  

Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi. Dlaczego? Nie bądź ciekawy - 

To jego prywatne sprawy.  

  

WIELBŁĄD  

Wielbłąd dźwiga swe dwa garby  

Niczym dwa największe skarby I jest w bardzo złym 

humorze, Że trzeciego mieć nie może.  

Proszę odpowiedzieć na pytania do wiersza: 

- O czym był wiersz?  

- Jakie zwierzęta występowały w wierszu?  

- Które zwierzęta widziałeś na żywo?  

- Czy każde zwierzę jest takie same?  

- Które zwierzę najbardziej Ci się podoba?  

 



 

 



   



 

  



   



 

 



  



 

 



 



 



 

Zagadki słuchowe „Odgłosy zwierząt”. Słuchamy odgłosów wydawanych 

przez dzikie zwierzęta podajemy ich nazwę. 

 

odglosy_egzotycznych_zwierzat.zip
 

 

Wirtualna wycieczka po  Zoo w Wrocławiu, proszę skopiować link do 

przeglądarki internetowej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CyGu48oYe5o 
 

 

Rozwiązujemy zagadki dotyczące zwierząt, które możemy spotkać w ZOO. 

Posłuchajcie zagadek czytanych przez rodzica. 

 

 Trąbę z sobą nosi, lecz nie jest trębaczem. Gdy pójdę do ZOO, pewnie go 

zobaczę. (słoń) 

 Znasz jej wysokość? W Afryce żyje i ma najdłuższą na świecie szyję. (żyrafa) 

Dumny dźwiga swe dwa garby, niczym dwa największe skarby. I jest w bardzo 

złym humorze, że trzeciego mieć nie może. (wielbłąd)  

Ktoś jej futro wymalował w paski czarno- białe. O jakim zwierzęciu mowa 

wiecie doskonale. (zebra)  

Nie chodzi, a pełza, syczy groźnie wciąż, nie zbliżaj się do niego, bo to 

właśnie... (wąż)  

Wielki ptak, lecz nie lata wcale, za to biega doskonale. Mówią, że to ze strachu 

chowa głowę w piachu. ... (struś)  

Choć ma wielką torbę, nie jest listonoszem. W swej torbie na brzuchu własne 

dzieci nosi. (kangur)  

Gdy zobaczysz ją w ZOO robi ci się wesoło. Skacze, broi, miny stroi, ludzi 

wcale się nie boi. (małpa)  

Kot ogromny, pręgowany, bywa w cyrku – tresowany. ... (tygrys) 

 Brawo!!!! Znakomicie poradziliście sobie z tym zadaniem. A może teraz Wy 

zadacie zagadki swoim rodzicom? Na pewno pójdzie wam świetnie☺ 

 

 

 
 

 

 

 



 

 „Rybki” – masaż relaksacyjny.  

Rodzic wykonuje masaż relaksacyjny dziecku, następnie dziecko wykonuje 

rodzicowi. 

Raz rybki w morzu brały ślub        

(rysują na plecach faliste linie)  

I tak chlupały: chlup, chlup, chlup  

(lekko stukają w plecy rozluźnionymi dłońmi)  

A wtem wieloryb wielki wpadł 

(masują całe plecy)  

I całe towarzystwo zjadł  

(lekko szczypią w plecy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Odszukaj prawidłową drogę zwierząt do ich nóg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temat: Wykonanie słonia z rolki po papierze 

Do pracy potrzebne nam będą: rolka po papierze toaletowym, niebieska 

kartki z bloku rysunkowego lub niebieska farbka, nożyczki i klej.  

Rolkę po papierze obklejamy niebieskim papierem lub ją malujemy, z 

jednej strony wycinamy „nogi” słonia, z tego samego koloru lub trochę 

jaśniejszego wycinamy uszy i dwa wąskie paski na trąbę – składamy je w 

harmonijkę przeplatając ze sobą. Przygotowane elementy sklejamy z 

tułowiem słonia i doklejamy jeszcze oczy i buzię. Gotowe     

   

 

 

 

A teraz czas na zabawy ruchowe    

Zabawa ruchowa: „Jesteś zwierzątkiem".    

Rodzic uderza w „zaczarowany bęben" (może to być plastikowa miska 

i drewniana łyżka)  i podaje polecenia: jesteś „sennym misiem", 

„groźnym lwem", „ciężkim słoniem", „skocznym kangurem", „wesołą 

małpką" – dziecko naśladuje zwierzątka.  

  



 

Interpretacja ruchowa wiersza „Kogo można 

zobaczyć w zoo?” W zoo jest wesoło, (3 razy 

klaszczemy) ludzie chodzą wkoło, (obrót 

wokół własnej osi)  

byk ma duże rogi, (podnosimy ręce do góry i 

wysuwamy 2 palce) bocian nie ma nogi, ( stoimy 

na jednej nodze) foka pływa w stawie,(dłonie na 

ramionach i wykonujemy wiatraki) nie widać jej 

prawie,  

słonie wodę piją, (wyciągamy do przodu prostą rękę, drugą na 

plecach i machamy trąbą) niedźwiedzie się biją, (naśladujemy 

boksowanie) sowa w domku siedzi, (krzyżujemy ręce na piersiach i 

wykonujemy przysiad) boi się niedźwiedzi... (poruszamy się w 

prawo i w lewo).  

  

 Rodzic mówi początek zdania, dziecko próbuje dopowiedzieć koniec. 

Groźny jak... (lew)  

Uparty jak ... (osioł)  

Łagodny jak ... (baranek)  

W wodzie czuje się jak ... (ryba)  

Powolny jak ... (żółw)  

Łazi po płotach jak ... 

(kot) Dumny jak ... 

(paw)  

Mądry jak ... (sowa)  

Głodny jak ... (wilk)  

Pracowity jak ... (mrówka)  

Przebiegły jak ... (lis)  

  

  

  

  

Źródło: internet, Sówkowe zacisze, 

 


