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1.Zabawa „Poranek w Afryce”. Swobodna improwizacja ruchowa dzieci z wykorzystaniem 

znanej dzieciom piosenki „Dżungla”, mająca przedstawić ich wyobrażenia o życiu dzikich 

zwierząt na wolności, np. w Afryce.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZpslBSmV7Lg 

 

2.Zabawa rzutna „Szybki jak struś”. Dziecko  ustawia się w odległości 2 metrów od 

rodzica. Rodzic trzyma w ręku pluszka  rzuca go w kierunku dziecka stojącej naprzeciwko. 

Dziecko próbuje złapać lecący przedmiot. 

 

3.Zabawa słowna „To jest takie zwierzę…” Dziecko opisuje charakterystyczne cechy 

wybranego zwierzęcia egzotycznego, rodzic odgaduje o jakie zwierzę chodzi. Potem zamiana 

ról 

 

4.Nauka piosenki „W dalekich krainach” https://akademia.pwn.pl/view/ddbdad1c-babc-

4730-a13e-0f732dd8ff16/37799/track_17.mp3 

  

I zw.  

Jak rodziców mam przekonać,  

żeby mi kupili słonia  

albo lwa, albo lwa .  

Śmieszną małpkę chciałbym dostać  

i żyrafę, co urosła  

aż pod dach, aż pod dach . 

Z takim słoniem, nawet małym,  

można trąbić przez dzień cały:  

Tra ta ta! Tra ta ta!  

Lew zaryczy, ja zaśpiewam,  

z małpką skakać chcę po drzewach: 

Hopsasa! Hopsasa! 

 

II zw. 

Mówi mama, mówi tata:  

Jaka dla przyrody strata  

wielka jest, wielka jest,  

kiedy całkiem dzikie zwierzę  

ktoś do domu sobie bierze . 

Przecież wiesz, przecież wiesz! 

Bo w dalekich są krainach  

i nie wiedzą, co to zima,  

śnieg i mróz, śnieg i mróz 

Lepiej mieć miłego pieska,  

który w przedpokoju mieszka,  

no i już, no i już! 

 

Powtarzacie za rodzicem słowa piosenki, porozmawiajcie dlaczego nie powinno się trzymać  

dzikich zwierząt w domu. Rodzic wyjaśnia  dziecku, że zwierzęta dzikie najszczęśliwsze są w  

swoim własnym środowisku – bo jest to ich prawdziwy dom, i tak jak my, w tym domu czują 

się najlepiej. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpslBSmV7Lg
https://akademia.pwn.pl/view/ddbdad1c-babc-4730-a13e-0f732dd8ff16/37799/track_17.mp3
https://akademia.pwn.pl/view/ddbdad1c-babc-4730-a13e-0f732dd8ff16/37799/track_17.mp3


 

5.Gra Memory - szukaj pary, ćwiczenie pamięci i percepcji wzrokowej  

 https://www.miniminiplus.pl/noddy-detektyw-w-krainie-zabawek/gry/noddy-memory 

 

6.Małpki uczą tańczyć „Ręce do góry”. Tańczcie i bawcie się dobrze. 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464 

 

7.Alfabet- czytajcie wyrazy na każdą literę w alfabecie.  

 https://www.youtube.com/watch?v=Ud_1ylAJPb0 

 

8. Jeną z propozycji dzisiejszego dnia z której możecie skorzystać jest wyjście na spacer i 

zaobserwowanie jakie zmiany zaszły w przyrodzie. Jeśli macie w domu kolorową kredę, 

zabierzcie ją ze sobą i narysujcie na chodniku „Kolorowe zwierzaki”, te które mieszkają w 

ZOO. Życzymy dużo radości tworzenia. 
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