
KOCHANE DZIECI !!! 

Proponujemy Wam dalszy cykl zabaw i zajęć w domu z rodzicami w ramach zdalnego 

nauczania. Dziękujemy tym Rodzicom, którzy przesłali zdjęcia. Mamy nadzieję, że 

niedługo się zobaczymy. 

 

 

CEL WIODĄCY: Zwierzęta duże i małe- wsparcie całościowego rozwoju poprzez  

redagowanie ustnych wypowiedzi na temat życia zwierząt w ich naturalnym środowisku. 

Wzbogacanie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach kraju 

i świata. 

 

TERMIN REALIZACJI: 08.06.2020r. – 12.06.2020r.  

 

LICZBA GODZIN PPWP: 20 

 

Poniedziałek – 08.06.2020r. 
 

„Mapa świata”- rozmowa kierowana. ( Cel: Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, 

doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat).  

Rodzic prezentuje dziecku mapę świata, wskazuje kontynenty i podaje ich nazwy. Prezentuje 

fotografie zwierząt zamieszkujących różne kontynenty. Wspólnie z dzieckiem odszukuje na 

mapie Afrykę. Prezentuje fotografie zwierząt afrykańskich. Zwraca uwagę na ich wygląd, 

sposób poruszania się, budowę. Pyta dziecko, co wie na temat zwierząt przedstawionych na 

fotografiach. Następnie opowiada mu o najbardziej niebezpiecznych zwierzętach, które 

nazwano „Wielką Piątką Afryki”: lwa, słonia afrykańskiego, nosorożca czarnego, lamparta, 

bawoła afrykańskiego. Zwraca uwagę na przystosowanie się zwierząt do środowiska, w 

którym żyją.  

R. zadaje pytanie: Dlaczego zwierzęta z Wielkiej Piątki Afryki uważa się za 

najniebezpieczniejsze zwierzęta świata? Dziecko zgłasza swoje pomysły i wymienia poglądy. 

(Te zwierzęta są znane z waleczności, zwłaszcza gdy bronią młodych lub zostaną zranione). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xh53hM5WlMs 

 

„Zwierzęta” – zabawa matematyczna. ( Cel: Doskonalenie umiejętności ma-

tematycznych, ćwiczenie odejmowania i zapisywania działania, przeliczania obiektów). 

Karta z W17 oraz mały koc, tacka. Ponadto R. prosi dziecko o wyjęcie cyfr z Alfabetu. R. 

zaprasza dziecko do nazywania zwierząt widocznych na ilustracjach. 

Następnie R. zaprasza dziecko do ilustrowania opowiadania obrazkami: Poproszę, abyś  

wybrał ze swojego zestawu wszystkie ptaki. Ile ich jest? Na jednym podwórku spotkały się 

cztery ptaki, połóż je na swoim kocu: sikorka, wróbel, gołąb i gęś. Ile ich było? Nagle z domu 

wyszła gospodyni i to wystraszyło sikorkę i wróbla. Te dwa ptaki odleciały, odejmę je . Ile 

ich zostało? R. ilustruje opowiadanie przyczepiając obrazki . Po zakończeniu opowieści R. 

prosi dziecko, aby wyjęło cyfry, które ilustruję liczbę ptaków na początku i na końcu historii. 

Pomiędzy nimi R. przyczepia znak odejmowania i prosi dziecko, by zrobiło to samo. Czy 

pamiętasz, jak zapisywaliśmy znak pokazujący nasz wynik liczenia? Znajdź go i połóż znak 

równości tam, gdzie ja. Ile ptaków zostało? Znajdź tę cyfrę w Alfabecie i ułóż wynik.  

R. proponuje jeszcze kilka ćwiczeń tego rodzaju, za każdym razem prosząc dziecko, by 

ułożyło również zapis liczbowy.  

 
 
 



 
„Jak wygląda znak odejmowania? – zabawa ruchowa.  

R. prezentuje dziecku sposób pisania znaku odejmowania. Następnie prosi dziecko, by 

spróbowało go pokazać za pomocą różnych części ciała.  Na koniec dziecko pisze znak 

odejmowania w powietrzu i na podłodze.  

 

„Jakie słyszysz zwierzę?” – zabawa dźwiękowa. ( Cel: Doskonalenie percepcji słuchowej, 

doskonalenie słuchu fonemowego, utrwalenie nazw zwierząt, doskonalenie umiejętności 

wyodrębniania dźwięków z tła). 

R. odtwarza nagranie odgłosów wydawanych przez różne zwierzęta.  Zadaniem dziecka jest 

odgadnięcie, jakie zwierzę właśnie słyszało.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=UFD7k0pZsJM 

https://www.youtube.com/watch?v=CZD1yvGTec4 

 

 

Dzieci 6 letnie: Praca z KP4.34a – przeliczanie zwierząt, zapisywanie odejmowania. Praca z 

KP4.34b – wykluczanie ze zbioru, odszukiwanie zwierzęcia, które nie pasuje do pozostałych. 

Rysowanie zwierzęcia zgodnie z instrukcją.  

 

 

Wtorek – 09.06.2020r. 

 
„Porządkujemy zoo”– ( Cel: Rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę 
głosek i sylab w słowach, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie percepcji 
wzrokowej, czytanie wyrazów). 

Rodzic podaje nazwę wybranego zwierzęcia zamieszkującego zoo: małpa, zebra, wilk, lis, 

antylopa, hipopotam, papuga i inne, których nazwy są zgodne fonetycznie z zapisem i nie 

zawierają znaków diakrytycznych. Dziecko dzieli nazwę na sylaby, wyodrębnia głoskę w 

nagłosie i wygłosie. 

https://www.youtube.com/watch?v=ddibT4Lv9oI 

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

 

„Bilety do zoo” – zabawa matematyczna. ( Cel:  Doskonalenie umiejętności 

matematycznych – rozpoznawanie modeli monet i banknotów o niskich nominałach). 

Dziecko przypomina sobie wygląd i nominały poszczególnych monet i banknotów. R. 

zaprasza dziecko do układania sylwet ilustrujących opowiadanie: Adam chce kupić bilet do 

zoo dla siebie i dla taty. Bilet dla dorosłego kosztuje 6 zł, dla dziecka – 4 zł. Jakimi monetami 

może zapłacić za swój bilet? Wybierzcie odpowiednie monety i ułóżcie je. Czy istnieje tylko 

jeden sposób zapłaty? Dziecko dodaje odpowiednie wartości, posługując się sylwetami. R. 

proponuje inne zagadki: Adam zaprosił do zoo Adę. Ile zapłacą za bilety? Ada idzie do zoo z 

mamą. Ile zapłacą za bilety?  
 
 
Zoo – masaż do fragmentu wiersza.  

Dziecko leży na brzuchu, mama wykonuje masaż jego pleców. Potem następuje zmiana ról.  

 

„Zoo” Bolesław Kołodziejski  

Tu w zoo zawsze jest wesoło, (masujemy plecy otwartymi dłońmi)  

tutaj małpki skaczą wkoło, (wykonujemy ruchy naśladujące skoki po okręgu)  

tutaj ciężko chodzą słonie, (naciskamy płaskimi dłońmi)  

biegną zebry niczym konie, (lekko stukamy pięściami)  



żółwie wolno ścieżką człapią, (powoli, lekko przykładamy płaskie dłonie)  

w wodzie złote rybki chlapią. (…) (muskamy raz jedną, raz drugą ręką 

 

 

„Plan zoo” – wykonanie  planu zoo. ( Cel: Doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, 

rozwijanie fantazji i wyobraźni, rozwijanie umiejętności społecznych, współdziałania w 

grupie).  

Dziecko rysuje na szarym papierze wybiegi dla zwierząt, basen hipopotama, ptaszarnie, 

małpiarnie itd. Wklejają sylwety zwierząt.  

https://www.youtube.com/watch?v=RLZfNJEW9y0 
 

Dzieci 6 letnie: Praca z KP4.35a – czytanie wyrażeń, dopasowywanie ich do ilustracji 

zwierząt. Praca z KP4.35b – podawanie nazw zwierząt, podpisywanie ilustracji po śladzie, 

ćwiczenia artykulacyjne.  

 

 

Środa – 10.06.2020r. 

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych  – ( Cel: Rozwijanie aktywności ruchowej, muzycznej, 

artystycznej).  
 
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 
 

Słuchanie wiersza „Tylko raz” – ( Cel: Doskonalenie umiejętności słuchania utworu i 

wypowiadania się na temat jego treści, wdrażanie do poszanowania świata roślin i 

zwierząt).  
 

Chcą żyć jak i ty żyjesz,  

Wszystkie na świecie zwierzęta –  

I mrówki, i żaby, i żmije,  

I pszczoła wiecznie zajęta. 

 

I paź królowej – motyl  

Niech fruwa tęczowozłoty,  

I ślimak środkiem dróżki  

Niech pełznie, wystawia różki… 

 

Przypatrz się z bliska dżdżownicy,  

Biedronce, jak kropki liczy,  

Jaskółce, jak gniazdko kleci,  

Jak pająk rozsnuwa sieci. 

 

 

Niech skacze pasikonik,  

Niech świerszczyk w trawie dzwoni…  

Dla nich kwitnie łąka, dla nich rośnie las.  

Jak i ty – żyją tylko raz. 

 

Po przeczytaniu wiersza R. prowadzi rozmowę: O jakich zwierzętach jest mowa w wierszu? 

Gdzie można je spotkać? Co jest ich wspólnym marzeniem? R. porządkując odpowiedzi 



dziecka  podkreśla, że niezależnie od gatunku, każdy ma prawo do życia i każdy jest 

potrzebny, dlatego należy mu się szacunek. 

 
„Jaka to nazwa?” – układanie wyrazów z liter. ( Cel:  Rozwijanie umiejętności rozpoznawania 
liter i czytania prostych wyrazów, doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie sprawności 
grafomotorycznej).  

Dziecko  wybiera litery z Alfabetu. Zadanie polega na ułożeniu jak największej liczby nazw 

zwierząt. Następnie dziecko łączy nazwy z rysunkami / zdjęciami zwierząt/. Dzieli zwierzęta 

na hodowlane i dzikie.  
https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30 
https://www.youtube.com/watch?v=IHKUDUfnLn4 
https://www.youtube.com/watch?v=NFCdf7XAxXQ 
 
 
„Jakie to zwierzęta?” – praca plastyczna z W 52.  

Wycinanie ilustracji po śladzie, układanie i naklejanie na kartkę. Wspólna rozmowa na temat 

ilustracji – zwierząt żyjących w polskich lasach.  

 

Samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach w albumach i KZ 78-79 – ( Cel: 

Rozwijanie mowy i myślenia).  

 

„Kim jestem?” – zabawa ruchowo-naśladowcza.  ( Cel: Doskonalenie umiejętności 

orientacji w schemacie ciała, rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji wzrokowo-

ruchowej. Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa).  

Dziecko naśladuje poruszanie się poszczególnych zwierząt w rytm muzyki: niedźwiedzie – 

poruszają się na czworakach, zające – skaczą, dzięcioły – uderzają ręką o podłogę, wiewiórki 

– skaczą i jedzą orzeszki, dziki – ryją w ziemi (na czworakach udają, że pocierają nosem o 

podłogę).  

 

„Zwierzęta leśne” – rozmowa kierowana. ( Cel: Poszerzanie słownika czynnego dzieci o 

nazwy związane ze zwierzętami, doskonalenie umiejętności odczytywanie symboli, 

rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania prostych wyrazów, doskonalenie 

percepcji wzrokowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej).  

R. układa zdjęcia przedstawiające zwierzęta zamieszkujące las. Dziecko opisuje poszczególne 

zwierzęta. Mówi, które zna, a których nie, następnie odczytuje nazwy z podziałem na 

zwierzęta roślinożerne i drapieżniki.  

Roślinożerne: sarna, jeleń, zając, wiewiórka, dzik.  

Drapieżniki: wilk, lis, kuna, borsuk, sowa. 

R. zadaje dziecku  pytania: Jak myślisz, co jedzą zwierzęta roślinożerne, a czym odżywiają 

się drapieżniki? Jak powinniśmy zachowywać się w lesie? Jak należy się zachować, kiedy 

zobaczymy w lesie dzikie zwierzę?  

R. prosi dziecko o uzasadnienie, dlaczego kontakt z dzikimi zwierzętami może być 

niebezpieczny: Co może się stać, gdy napotkamy żmiję, niedźwiedzia, wilka, dzika?  R. 

porządkując wypowiedzi dziecka zwraca uwagę również na to, że dzikie zwierzęta atakują 

ludzi wyłącznie w sytuacji zagrożenia. Raczej chronią się przed ludźmi niż wychodzą im 

naprzeciw. 

 

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

 

Dzieci 6 letnie: Praca z KP4.36a – nazywanie zwierząt, dzielenie nazw na głoski, 

zapisywanie pierwszej i ostatniej litery.  Praca z KP4.36b – pisanie wyrazów po śladzie, 

odczytywanie prostych wyrazów, nazywanie zwierząt i łączenie ich z odpowiednim wyrazem.  



 

Czwartek- 11.06.2020r. / dzień wolny / 

 

Piątek – 12.06.2020r. 

 
 

„Krzyżówka ze zwierzętami” – zabawa językowa.  

Dziecko bierze  Alfabet. Za pomocą dowolnej wyliczanki dziecko wybiera osobę, która 

układa z liter nazwę zwierzęcia. Druga osoba dokłada kartoniki z literami tak, aby utworzyć 

nazwę innego zwierzęcia. Na koniec dziecko  odczytuje ułożone nazwy zwierząt, wymienia 

się informacjami na temat danego zwierzęcia – gdzie żyje, jak wygląda, co je itp.  
 

Oglądanie albumów „Pies przyjacielem człowieka” – ( Cel: Poszerzanie słownika 

czynnego dzieci o nazwy związane z psami, doskonalenie umiejętności wypowiadania się 

na określony temat, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, ćwiczenie umiejętności 

logicznego myślenia).  

Rodzic pokazuje albumy ze zdjęciami psów różnych ras, podaje nazwy ras (owczarki, 

labradory, teriery, husky, mopsy, rottweilery, amstaffy, yorki). Dziecko  rozpoznaje wśród 

zdjęć wymienione rasy. Następnie układa podpisy do ilustracji (zdjęć) przedstawiających psy 

(czytanie globalne): kundel, bokser, labrador, mops, spaniel, seter itd. R. przedstawia też 

zdjęcia psów nierasowych, mieszańców, i zachęca do zgadywania, do jakiej rasy są podobne .  

R. pyta dziecko, czy prawdziwe jest powiedzenie: Pies przyjacielem człowieka. Jeśli tak, to w 

jakich sytuacjach przejawia się ta przyjaźń? Dziecko podaje przykłady. Następnie wspólnie 

zastanawiają się, w jaki sposób należy dbać o psa. 

 

„Bądźmy bezpieczni” – tworzenie  kodeksu właściwego zachowania się wobec niezna-

nych zwierząt. ( Cel: Poszerzanie słownika czynnego dzieci o skojarzenia związane z 

nieznajomymi zwierzętami).  

Dziecko siada na kocu , na środku R. kładzie duży arkusz papieru i flamastry. R. prowadzi 

rozmowę, podczas której dziecko ustala zasady, jakich należy przestrzegać wobec nieznanych 

zwierząt. R. zadaje pytania pomocnicze: Czy wszystkie psy są przyjazne? Czy można 

pogłaskać nieznanego psa? Czy należy uciekać przed psem, który nas goni? Czy można 

odwracać się tyłem do dużego psa? Czy można patrzeć psu prosto w oczy? Jaką pozycję 

przyjąć w razie ataku psa? W jakich sytuacjach psy bywają groźne, agresywne? Dziecko 

ustala wspólnie z R., czego nie wolno robić, kiedy spotka się na swojej drodze obcego psa 

(podchodzić zbyt blisko, zaczepiać, zabierać czegoś, uciekać).  R. mówi: Pies, gdy zamierza 

zaatakować, wysyła następujące sygnały: jeży sierść, „kładzie” uszy, stoi na sztywnych 

łapach, ma uniesiony ogon, ma odsłonięte, dobrze widoczne zęby, warczy. Jeśli pies 

zaatakuje, należy: Zachować spokój. Wezwać pomoc (jeśli to możliwe i ktoś dorosły jest w 

pobliżu). Nie uciekać (pies ma wrodzony instynkt drapieżcy i podejmie pogoń). Nie szarpać 

się (zwierzę zaciśnie szczęki jeszcze mocniej). Nie patrzeć mu w oczy (zwierzę poczuje się 

drażnione i prowokowane). Przyjąć pozycję „żółwia”. Rodzic prezentuje pozycję „żółwia”. 

Dziecko powtarza ćwiczenie kilkakrotnie:  

– spleść dłonie do wewnątrz,  

– schować kciuki do środka,  

– założyć ręce na kark i osłonić nimi również uszy,  

– przykucnąć,  

– przyciągnąć głowę do kolan,  

– rozstawić stopy na zewnątrz. 

https://www.youtube.com/watch?v=5rHrnbMbwZs 



„Moje zwierzątko” – przestrzenna praca plastyczna. ( Cel: Doskonalenie umiejętności 

konstrukcyjnych, rozwijanie fantazji i wyobraźni). 

Rodzic  z pomocą dziecka rozkłada na stoliku materiały potrzebne do wykonania pracy 

plastycznej: rajstopy, gumki recepturki, wypełniacz do maskotek lub watę, mazaki, papier 

kolorowy, klej, nożyczki, wstążki, druciki kreatywne itd. Dziecko  zastanawia się, jak z 

zebranych przedmiotów zrobić psa, kota lub inne zwierzątko. Po zebraniu pomysłów dziecko 

przystępuje do pracy, korzystając ze wszystkich zgromadzonych materiałów.  

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=nE6LmkRa3l0 

https://www.youtube.com/watch?v=x4PlksuIpPE 

 

„Znawca zwierząt” – quiz. ( Cel:  Poszerzanie słownika czynnego dzieci o skojarzenia 

związane ze zwierzętami). 

Rodzic wspólnie z dzieckiem układa pytania i odpowiedzi do quizu o zwierzętach. 

Wyodrębniają kategorie: zwierzęta dzikie i hodowlane. Tworzą bank pytań, które R. zapisuje 

na pojedynczych karteczkach. Na koniec R. przeprowadza quiz.  

 

 

Dzieci 6 letnie: Praca z KP4.37a – odnalezienie ukrytych zwierząt i zaznaczenie ich. Praca z 

KP4.38b – kącik grafomotoryczny, rozwiązywanie działań, zapisywanie wyników.  

 Praca z KP4.37b – zaznaczanie sytuacji, w których nie należy podchodzić do nieznajomego 

psa, otaczanie pętlą obrazków przedmiotów potrzebnych podczas spaceru z psem.  

 

 

 

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?  

 
Aby utrwalić wiadomości o zwierzętach możecie udać się z dzieckiem do zoo, obejrzeć 

filmy  przyrodnicze lub przejrzeć albumy ze zwierzętami. Dziecko powinno próbować 

odczytywać samodzielnie nazwy zwierząt. Warto także ćwiczyć z dzieckiem przeliczanie 

obiektów w najbliższym otoczeniu, a także dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. 

 

 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z kolejnych propozycji zabaw i ćwiczeń. 

Pozdrawiamy – p. Irenka i p. Helenka 


