
Propozycja zajęć na 16.06.2020r. - WTOREK 

 

Witamy Was w kolejnym dniu!!! 

 

Dzisiaj zapraszamy Was na 

aktywność artystyczną  

 

 

Temat dnia: „Pluszakowe zoo”. 

Cel: wyjaśnienie  pojęcia zoo oraz rozumienie celowości jego powstania w celu 

ochrony niektórych gatunków przed wyginięciem; 

 

1. „Silny jak lew” – zabawa ruchowa przy 

piosence. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc2p-2aUDbM 

 

1. Zapraszamy do wysłuchania wiersza pt. „ZOO” D. Wawiłow: 

 

W Zoo jest wesoło, ludzie chodzą wkoło 

byk ma duże rogi, bocian nie ma nogi, 

foka siedzi w stawie, nie widać jej prawie. 

słonie wodę piją, niedźwiedzie się biją, 

sowa w domku siedzi, boi się niedźwiedzi. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc2p-2aUDbM


Ale najładniejsze są zielone rybki, 

patrzą sobie na mnie zza zielonej szybki 

i zębów nie mają, i rogów nie mają, 

i tylko sobie pływają, pływają, 

pływają, pływają, i się uśmiechają. 

 

Przykładowe pytania do tekstu: 

 Czy ktoś z Was był kiedykolwiek w zoo? 

 Jakie zwierzęta można tam zobaczyć? 

 Które ze zwierząt najbardziej was w zoo zaciekawiły? 

 Jakie zwierzęta pojawiły się w wierszu? 

 

2. „Dżungla” - zapoznanie z melodią i słowami piosenki. 

Improwizacje ruchowe przy piosence. Nauka piosenki na 

pamięć. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-6pS3hwSLg 

 

 

1.Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla, 

poplątane zwoje dzikich lian. 

Mieszka sobie w bambusowej chatce 

Ambo Sambo wielkiej dżungli pan. 

Ref: Strusie mu się w pas kłaniają, 

Małpy na ogonach grają. 

Ambo tu, Ambo tam, 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-6pS3hwSLg


Ambo tu i tam. 

2.Ambo, Sambo doskonale znam go, 

węża się nie boi ani lwa. 

Dla swych dzikich, leśnych ulubieńców, 

w dłoni coś smacznego zawsze ma 

Ref: Strusie mu się w pas kłaniają…. 

 

Jak możemy pobawić się do tej piosenki? Czy możemy wymyśleć śmieszne ruchy 

do piosenki? Jakie macie pomysły?  

(PS. W linku zamieszczonym poniżej macie przykładowe ruchy do tekstu 

piosenki ) 

 

3. „Egzotyczny masażyk” – masażyk relaksacyjny. 

Teraz zapraszamy Was na chwilę relaksu podczas masażu 

relaksacyjnego  

Tu w zoo zawsze jest wesoło (dziecko leży na brzuchu) 

tutaj małpki skaczą wkoło (po plecach ruchy naśladujące skoki po 

okręgu) 

tutaj ciężko chodzą słonie (naciskanie płaskimi dłońmi) 

biegną zebry niczym konie (lekkie stukanie pięściami) 

żółwie wolno ścieżką człapią (lekkie przykładanie dłoni na płasko) 

w wodzie złote rybki chlapią (muskanie wierzchem i wewnętrzną 

stroną dłoni) 

szop pracz, takie czyste zwierzę (pocieranie rękami, naśladowanie 

prania) 

ciągle sobie coś tam pierze. 

struś dostojnie wkoło chodzi (powolne kroczenie dwoma palcami) 

śpieszyć mu się nie uchodzi.. 



A w najdalszej części zoo 

dwa leniwce się gramolą (powolne posuwanie dłońmi od boków ku  

środkowi) 

wolno wchodząc na dwa drzewa (posuwanie dłońmi od dołu do 

góry) 

gdzie się każdy z nas wygrzewa 

i zapada w sen głęboki... (zatrzymanie dłoni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. „Zwisająca małpka” – pokoloruj małpkę według kodu. 

 



DZIĘKUJEMY WAM ZA DZISIEJSZY DZIEŃ! 

DO ZOBACZENIA JUTRO!!! 

 

Ciocia Marlena i Ciocia Basia  

 

 

 


