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Temat: „Zwierzęta najszybsze” 

Zabawa bieżna „Szybko –wolno”. Dziecko porusza się w rytmie wyklaskiwanym przez 

Rodzica. Raz jest to rytm szybki raz wolny. Dziecko określa jakie zwierzęta poruszają się 

szybko a jakie wolno. 

 

„Najszybsze zwierzęta” – zabawa dydaktyczna. Rodzic pokazuje dziecku ilustracje trzech 

najszybszych zwierząt. Opowiada o każdym ze zwierząt kilka informacji. 

 Gepard- Gepardy są jedynymi wielkimi kotami, które nie ryczą, są najszybszymi 

zwierzętami świata. Biegają z prędkością 120 km/h. polują na inne zwierzęta. 

 

 
 

 

 Antylopa – bardzo szybkie zwierzę, potrafi wykonać skoki o dł.6 m. Biega z 

prędkością 95km/h. jest zwierzęciem roślinożernym, żywi się liśćmi i świeżą trawą. 

 

 

 
 

 Lew – największy kot na świecie. Biega bardzo szybko80 km/h. samce posiadają 

wielką, czarną grzywę. 

 

 



„Pędzące zebry” – zabawa przy muzyce A. Chaczaturiana „Taniec z szablami” z baletu 

Gayane. Link – youtube.com/watch?v=vMRg8Je1DhI 

Rodzic wyjaśnia i pokazuje wszystkie ruchy podczas muzyki. Dziecko gdy usłyszy muzykę 

naśladuje ruchy dorosłego. Uginamy kolana i uderzamy rytmicznie dłońmi o uda stojąc w 

miejscu. Podczas akcentów muzycznych dziecko naśladuje przeskakujące przez przeszkody 

zebry. Po wykonaniu przeskoków dziecko odwraca się w przeciwnym kierunku i ponownie  

wykonuje powyższe ruchy. 

 

„Zwierzątkowo” – zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne. 

Modelowania z kawałka sznurka kształtów zwierząt według pomysłu dziecka: wąż, żyrafa, 

słoń, żółw, papuga. 

 

„Jakie to zwierzę?” – słuchanie wierszy Ewy Stadtmuller. 

Rodzic czyta dziecku wiersze, a dziecko ma za zadanie odgadnąć co to za zwierzę i wskazać 

go na ilustracji. 

 

Moja mama jest wielka jak góra słoniowa. 

Nawet lew ucieka lub się przed nią chowa. 

Lubię kiedy razem wędrujemy sobie. 

Albo gdy mamusia prysznic z trąby zrobi. 

 

Mój tata jest królem wszyściutkich zwierzaków: 

małpek, żabek, ptaków a nawet ślimaków. 

Ryczeć jak on donośnie – to moje marzenie. 

Staram się jak mogę, lecz słychać…. miauczenie. 

 

Moja mama jest bardzo kochana. 

Huśta mnie i pieści, nosi na barana. 

Skacze ze mną zgrabnie po najwyższych drzewach 

i w małpim języku kołysanki śpiewa. 

 

Szyja mojej mamy przypomina wieżę. 

Z tak wysoka mama widzi każde zwierzę, 

drzew zielone czubki i w gniazdeczkach ptaki. 

Jeszcze ciut podrosnę i też będę taki… 

 

Moja mama kocha błoto i ono jej służy. 

Jak to zdrowo – mówi do mnie – nurzać się w kałuży. 

Każdy by się chyba cieszył mając taką mamę, 

z którą można siedzieć w błocie aż po uszy same. 

 

Modne są wśród zwierząt przeróżne desenie, 

lecz ja, tak jak mama, swoje paski cenię. 

Zebry wyglądają wszystkie jednakowo,  

lecz każda jest inna, daję na to słowo. 

 

Gdy mnie bolą nogi, to nigdy nie płaczę, 

bo postanowiłem być szybkobiegaczem. 

Trenuj nieustannie – radzi mi mój tata – 

a kiedyś zdobędziesz medal mistrza świata. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Drodzy Rodzice! 

Podczas całego roku Wasze dziecko miało wiele obowiązków. Choć nadal większość czasu 

spędza na zabawie, konieczność porannego wstawania, dostosowania się do reguł panujących 

w domu i w przedszkolu, dowiadywanie się nowych rzeczy, uczenie się, jak nawiązywać 

przyjaźnie i rozwiązywać konflikty czy prawie codzienne przebywanie z dala od rodziców 

mogą być dla niego męczące. Dlatego ważne jest, by podczas wakacji maluch miał okazję 

odpocząć. Aby czuł się bezpiecznie, przynajmniej niektóre zasady muszą pozostać 

niezmienne. Pozwolenie na zabawy do późnych godzin nocnych nie jest dobrym pomysłem – 

u kilkulatka nie będzie to okazją do relaksu, może za to sprawić, że będzie rozdrażniony. Aby 

dziecko się zrelaksowało i doświadczyło, czym są wakacje, można wyjechać na przykład nad 

morze, jezioro lub w góry. Nie zawsze jest taka możliwość, ale nie oznacza to, że letni czas 

będzie stracony. Czasem wystarczy nieograniczony czas na swobodną zabawę, najlepiej na 

świeżym powietrzu, wycieczki w okolice miejsca zamieszkania, odwiedziny u babci, zabawa 

z kuzynami. W tym okresie dobrze jest przerwać zajęcia zorganizowane takie jak języki obce 

czy muzyka, ale maluch nadal może pomagać w domu. 

Pozdrawiamy Rodziców i dzieci nadal pozostające w domu. Życzymy zdrowia, udanych 

wakacji i mamy nadzieję do zobaczenia we wrześniu.                   

                                                                                       

 

 


