
Temat tygodnia: Zwierzęta duże i małe 

08.06.2020 

Temat: Mieszkańcy polskich lasów 

 
1. Idziemy do Zoo – nauka słów piosenki oraz zabawa naśladowcza do utworu 

 

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 

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... 

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 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 

Bo tak… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM 

 

 

2. „Sowy i dzięcioły” – reagowanie na umówiony sygnał, usprawnianie mowy na podstawie 

zgłosek dźwiękonaśladowczych, doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej. Dziecko 

rozwiązują zagadki. 

 

W korę drzewa dziobem stuka, 

bo robaków pod nią szuka. (dzięcioł) 

Ptak drapieżny, wyjątkowy, 

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM


co ma oczy z przodu głowy. (sowa) 

 

Rodzic prosi dziecko o dopasowanie dźwięku do odpowiedniego ptaka. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xuf6bM8f75E 

https://www.youtube.com/watch?v=0oIOvRNjnMw 

 

 

 

3. Może zobaczymy – poszerzanie wiedzy dzieci o nazwy zwierząt żyjących w polskich lasach: 

dzika, zająca, lisa, sarna. Wdrażanie do szanowania zwierząt i ich miejsca zamieszkania. 

 

Może zobaczymy 

Helena Bechlerowa 

 

Idźmy leśną ścieżką 

Cicho, cichuteńko, 

Może zobaczymy 

Sarniątko z sarenką. 

Może zobaczymy 

Wiewióreczkę małą, 

Jak wesoło skacze 

z gałęzi na gałąź. 

I niech nikt po lesie 

Nie gwiżdże, nie woła – 

Może usłyszymy 

Pukanie dzięcioła. 

A może zaśpiewa 

Między gałązkami 

Jakiś mały ptaszek, 

Którego nie znamy. 

I będzie nas witał 

Wesoło piosenką. 

Tylko idźmy lasem 

https://www.youtube.com/watch?v=0oIOvRNjnMw
https://www.youtube.com/watch?v=0oIOvRNjnMw
https://www.youtube.com/watch?v=Xuf6bM8f75E
https://www.youtube.com/watch?v=0oIOvRNjnMw


Cicho, cichuteńko. 

 

Rodzic pyta: O jakim miejscu jest mowa w wierszu?; Jak należy się w tym miejscu zachować?; 

Dlaczego powinniśmy być tam cicho?; Jakie zwierzęta mieszkają w lesie?.Mieszkańców lasu 

jest znacznie więcej, popatrzcie. R. wykłada ilustracje zwierząt: dzika, sarny, jelenia, zająca, 

sowy, lisa, wilka. Każda ilustracja jest podzielona na dwie części. Dziecko składają obrazki 

zwierząt, podaje ich nazwy, dzieli się swoją wiedzą na ich temat, R. uzupełnia wiedzę dzieci. 

Drapieżniki: lis rudy z pięknym ogonem zwanym kitą; wilk – bardzo podobny do dużego psa; 

sowa – żywią się innymi zwierzętami. Lis i sowa drobnymi – myszami, wilk – większymi od 

siebie. Najczęściej poluje na jelenie i sarny, potrafi upolować dzika, a nawet żubra, ludzi się 

boi i ucieka przed nimi, żyje w stadzie.  

Roślinożerne: dzik, sarna, jeleń, zając – żywią się roślinnym pokarmem (listkami, młodymi 

pędami, trawą, jagodami, żołędziami). Zające, żaby, jeże mieszkają w lesie samotnie.  

 

 

 



 
 

4. Praca z KP2.35 – usprawnianie percepcji wzrokowej i małej motoryki. Dzieci wyszukują 

ukryte zwierzęta: sowę, dzika, lisa, sarnę, zająca. Podają ich nazwy, przeliczają i odpowiednio 

kolorują, chętne dzieci mogą również pokolorować las.  

5. Robimy trąbofony – wykonanie instrumentu muzycznego z pomocą rodzica. 

  
 



Dzieci grają na instrumencie, dmuchając w niezaklejony balonem koniec rolki. 


