
Witajcie Dzieci!!!   Buziaczki dla wszystkich!!! 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o zwierzętach żyjących w zoo. 

 

 

 

Oto propozycje zadań i zabaw na kolejne dni. 

 

 

 

Zadanie 1 

Wysłuchajcie opowiadania Wiery Badalskiej pt. „Wycieczka do ZOO”. 

Wycieczka do zoo 

Rano autobus stanął przed szkołą. 

Pojechaliśmy wszyscy do zoo. 

Były tam słonie, misie, lwy 

I tygrys w klatce ogromnie zły. 

Hipopotamy grube jak beczki. 

Prześliczna zebra w strojne paseczki. 

Była żyrafa bardzo wysoka, 

W basenie zwinnie pływała foka. 

Zwinięty w kłębek leżał wąż długi . . .  

Śmiesznie skrzeczały barwne papugi. 

Było ciekawie, było wesoło. 

Bardzo lubimy zwiedzać ZOO. 

 



 

 

 

 

 

Proszę porozmawiać z dzieckiem na temat wysłuchanej bajki, zadać kilka pytań typu: 

    - Gdzie dzieci pojechały?                                                                                                                                     

    - Jakie zwierzęta były w ZOO?                                                                                                                       

    - Czy dzieciom się podobało? 

   - A czy ty lubisz odwiedzać ZOO? 

   - Które zwierzę mieszkające w zoo lubisz najbardziej i dlaczego? 

 

 

Zadanie 2 

Zorganizujcie ZOO z pluszowych zabawek i innych zabawek – zwierzątek. Zbudujcie z klocków 

klatki dla poszczególnych zwierząt i zagrody na ich wybieg. Życzę miłej zabawy. 

 

 

Zadanie 3 

Posłuchajcie piosenki pt. „ Biegniemy do ZOO”, możecie wystukać, wyklaskać rytm,  nauczyć 

się refrenu piosenki na pamięć. 

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

 



Idziemy do ZOO 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo.                    /2x 

W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop   /2x 

Za ogony siebie łapią i na linach się bujają. 

W pierwszej klatce małpy skaczą hop, hop, hop. 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj      /2x 

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.                  /2x 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup      /2x 

Bo tak już jest to zrobione trąbą piją wodę słonie, 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup    /2x 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi.     /2x 

Nie wiadomo wciąż dlaczego humor dopisuje hienom. 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi.     /2x 

 Idziemy do zoo, zoo, zoo . . . .       /2x 

 

 

Zadanie 4 

Zabawa plastyczna „Zwierzęta egzotyczne” – przyjrzyj się zwierzętom na obrazku, nazwij je i połącz 

każde zwierzę z jego cieniem. 



 

 

 



Zadanie 5 

Proponuję wam zabawy ruchowe: 
 „Wąż” – dziecko leży na plecach z rękoma przyciśniętymi do tułowia i nóg. Przesuwa 

się po podłodze do przodu jak wąż, kołysząc się raz w prawą, a raz w lewą stronę. 
 

 „Wielbłąd” – dziecko porusza się po podłodze na czworakach z wyprostowanymi 
nogami i rękami, z wysoko uniesionymi biodrami, udając wielbłąda. 

Teraz popatrzcie na obrazki zwierząt i róbcie to co one.   POWODZENIA 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

Zadanie 6 

Zapraszam do obejrzenia filmiku pt. „Lulek jedzie do ZOO” – zobaczycie różne zwierzęta i 

usłyszycie ich głosy. Na koniec odgadnijcie rymowanki.  

https://www.youtube.com/watch?v=xlXEn3l6vYM 

 

Zadanie 7 

Zabawa plastyczna „Żółw” – pomóżcie żółwiowi odzyskać skorupę – wytnijcie kawałki 

skorupy i naklejcie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Zadanie 8 

Zabawa matematyczna „Zwierzęta w ZOO” – posegreguj zwierzęta w swoim domowym zoo 

na te, które: 

 biegają, 

 pełzają, 

 skaczą, 

 latają, 

 pływają. 

Policz pogrupowane zwierzęta i  określ je liczebnikiem. Powodzenia! 

 

 

Zadanie 9 

Poniżej zamieściłam Wam kartę pracy „Zwierzęta” 

Policzciezwierzęta, w kółeczkach narysujcie tyle kropek ile ich jest. Jak myślicie, czy wszystkich 

zwierząt jest po równo? Których jest mniej – więcej, a może tyle samo? 

 



 

 

 

 



Zadanie 10 

Dobieranka słowna „Jakie są zwierzęta?’ 

Rodzic podaje określenia, a dziecko dopowiada nazwę zwierzęcia, z jakim to określenie 

najczęściej się kojarzy. 

     Groźny jak . .  . . ( lew )                                      Ciężki jak . . . .  (słoń ) 

     Syczący jak . . . .  ( wąż )                                     Zwinny jak . . . .  ( małpa ) 

     W paski jak . . . . ( zebra )                                   Wysoka jak . . . .  (żyrafa ) 

 

 

Zadanie 11 

Zabawa plastyczna „Słonik Bimbo i  Żyrafa Felunia” – wyklejcie słonika małymi kawałkami 

gazety, żyrafę pokolorujcie, łatki wyklejcie plasteliną lub kolorowym papierem. Możecie 

słonika i żyrafę wyciąć z pomocą rodziców i umocować do patyczkach -  będziecie mogli się 

nimi   później pobawić.  Miłej zabawy! 

 

 

 



 

 


