
Witajcie Przedszkolaki!
Już od rana słonko świeci  

i wesoło wita dzieci.  
Słonko świeci za oknami,  

chce się bawić razem z nami;

Propozycja zajęć na środę 29.04.2020 r.

Temat: Poznajemy zwierzęta w ZOO

Cele:
- zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych zwierząt
- kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej 
- doskonalenie sprawności manualnych
- rozwijanie twórczej aktywności dziecka

Aktywność:
- przyrodniczo-społeczna
- plastyczna
- ruchowa

1. Witamy się piosenką pt. „Dzień dobry już dzień” posłuchajcie!
https://www.youtube.com/watch?v=CsJvE5FhnFw

2. Dziś chcemy Wam kogoś przedstawić. Wśród zwierząt ma najdłuższą 
szyję, więc pewnie nieczęsto ją myje. Na sierści ma plamy wzorzyste 
wprost z drzewa zrywa liście soczyste (żyrafa). (załącznik nr 1)
W Polsce żyrafy możemy spotkać w ZOO, dlatego drogie dzieci i Ty Ro-
dzicu, zapraszamy Was na wirtualną wycieczkę do ZOO.
https://www.youtube.com/watch?v=ZoBijZvy1Oo
Proszę, spróbujcie rozpoznać i nazwać zwierzęta, które pojawiają się w fil-
mie. Po powrocie z wycieczki odpocznijcie, słuchając piosenki „Zuzanna 
Żyrafa”
https://www.youtube.com/watch?v=XfU8Ysh0k1Y

3. Po odpoczynku zapraszamy do wykonania pracy plastycznej „Żyrafa”
Rodzicu, proszę pomóż dziecku.

Materiały:
• klej
• nożyczki
• ołówek
• ruchome oczy
• czarny marker

• pomarańczowa i brązowa 
farba plakatowa

• niebieska, żółta, zielona 
w dwóch odcieniach kartka 
z bloku technicznego w for-
macie A4

https://www.youtube.com/watch?v=CsJvE5FhnFw 
https://www.youtube.com/watch?v=ZoBijZvy1Oo
https://www.youtube.com/watch?v=XfU8Ysh0k1Y


Na żółtej kartce z bloku kolorowego odrysowujemy swoją dłoń bez jednego palca i ją wycina-
my. Przyklejamy dłoń na niebieską kartkę. Z dwóch zielonych kartek wycinamy szerokie paski 
z krótszego boku kartki. Paski z jednej strony nacinamy przyklejamy pod dłonią, Na dłoni przy-
klejamy dwa czarne małe kółeczka (oczy, a na całej dłoni odbijamy opuszki palców zamoczone 
w farbie pomarańczowej, a opuszki zamoczone w farbie brązowej, odbijamy na dwóch środko-
wych palcach. Czarnym mazakiem rysujemy nos i usta żyrafa gotowa.

Dla chętnych dzieci i Rodziców polecam drugi film o zwierzętach tym razem australijskich. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Hqmf3fvyZ8

Zbierzcie więcej informacji na ich temat, a wy dzieci narysujcie to zwierzę, które najbardziej Wam 
się spodobało i prześlijcie nam swoje prace.

Dziękujemy kochani za udział w zajęciach,  
które Wam proponujemy i żegnamy Was okrzykiem:  

„Na pożegnanie wszyscy razem – hip-hip! hura! hip-hip! hura!”.

https://www.youtube.com/watch?v=7Hqmf3fvyZ8.  


Załącznik 1


