
Witam ponownie wszystkich przedszkolako w 
z naszej grupy  i Was Drodzy Rodzice! 

Przez kilka następnych dni skupimy się na poszerzaniu wiedzy 
na temat  zwierząt żyjących w Afryce, a dokładnie na sawannie. 

 
CEL  OGÓLNY:  Wsparcie całościowego  rozwoju podczas poznawania 

życia zwierząt egzotycznych. 
                                      od 27.04.2020  do 30.05.2020 

 

27.04.2020 – poniedziałek 

➢ Wiersz Z. Bronikowskiej, pt.: „Gdzie był Krzys ” 
https://www.facebook.com/stonogaprzedszkole/posts/811053905684255/ 

Ilustracje do wiersza: 

 

 

 

https://www.facebook.com/stonogaprzedszkole/posts/811053905684255/


➢ Próba opisania zwierząt na zdjęciach powyz ej - rozmiar zwierząt, 
kolory oraz ich cechy charakterystyczne. 

➢ Wyprawa do Afryki - zabawa ruchowa  „Samolot" (wg Klanzy)         
https://www.youtube.com/watch?v=M-dli21QE3A 

➢ Kolorowanki: https://www.dla-

dzieci.com.pl/kolorowanki/kolorowanki_zwierzeta_egzotyczne.html 

➢ Karta pracy dla dzieci 5l- połącz kropki (słon ) 
http://www.supercoloring.com/dot-to-dots/elephant 

 

28.04.2020 – wtorek 

➢ Piosenka „Idziemy do ZOO” 
 https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM 

➢ Taniec do piosenki z Kro la Lwa   
https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY 

➢ Puzzle – zwierzęta z Afryki http://www.supercoloring.com/puzzle-
games/jigsaw-puzzle-with-african-animals 

➢ Karta pracy dla dzieci 4l – połącz liniami takie same zwierzęta 
https://drive.google.com/file/d/0Byb66fgs_JcTDBFTGR2eW5rMWM
/view 

➢ Karta pracy dla dzieci 5l. – małpki - znajdz  obrazek bez pary 
supercoloring.com/puzzle-games/find-one-picture-of-monkey-
without-a-copy?version=print 
 

29.04.2020 – środa 

➢ zabawa parateatralna: jakie to zwierzę? Do zabawy potrzebne są koperty 
z ukrytymi rysunkami zwierząt. Dziecko  losuje kopertę z obrazkiem, a następnie 
nas laduje wylosowane zwierzę za pomocą ruchu i głosu, bez wskazywania nazwy 
zwierzęcia. Rodzic  ma odgadnąc  o jakie zwierzę chodzi, następnie zamiana ro l. 
https://drive.google.com/file/d/0Byb66fgs_JcNXh5WTB4SzBZQm8/view 

➢ zabawy ruchowe z wykorzystaniem obrazków: 
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➢ Rytmy – otocz pętlą własciwe zwierzę  
 http://clipart-library.com/clipart/1812224.htm# 

➢ Karta pracy dla dzieci 5l – liczenie zwierząt  
http://www.supercoloring.com/puzzle-games/counting-of-safari-
animals-puzzle-worksheet?version=print 
 
 

30.04.2020 – czwartek 

➢ Propozycje prac plastycznych do wyboru: 
• Z yrafa z odbitej rączki: 

https://www.crafty-crafted.com/wp-content/uploads/2010/03/15.jpg 

• Lew z kolorową grzywą : https://kreatywnadzungla.pl/2019/05/praca-
plastyczna-lew-z-kolorowa-grzywa.html 

• Kreatywna dz ungla:  
https:///kreatywnadzungla.pl/2016/09/kreatywna-dzungla-z-
papierowych-talerzykow-dnw.html 

➢ Zagadki o zwierzętach egzotycznych 
http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+zwi
erz%C4%99tach+egzotycznych?page=0 
 

➢ Afrykański masażyk: rysowanie dłon mi po plecach rodzica, dziecka 
Afrykańskie słońce mocno w plecy piecze ( rysowanie koła) 
Nasz dżip po pustynnym piasku wolno jedzie (rysowanie dwo ch małych ko ł) 
Wtem widzimy słonia, który wolno człapie (nas ladowanie palcami chodu słonia) 
Przy palmie siedzi małpa  po głowie się drapie (drapanie) 
A ja  przytulam się mocno do mojego taty (gest objęcia partnera) 
Bo właśnie biegną do nas ogromne żyrafy (uderzanie delikatnie pięs ciami) 
Wtem burza piaskowa niebo przesłoniła (rysowanie chmur) 
Cała nasza grupa w namiocie się skryła. (rysowanie tro jkąta) 
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➢ Dla chętnych – szukanie różnic. 
 

 



 

 
 

Powodzenia i pozdrawiam! 
p. Anetka 


