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Temat dnia: Kto tak ryczy?  Kto tak ćwierka? 

 

1. Koty – zabawa kształtująca prawidłową sylwetkę.  

Rodzic rozdaje dzieciom woreczki. Dzieci siadają w siadzie skrzyżnym w dowolnych miejscach, kładą 

woreczki na głowie.  

Rodzic mówi: Wyobraźcie sobie, że jesteście dostojnymi kotami. Teraz wstańcie.    

Dzieci starają się wstać tak, aby woreczki nie spadły im z głowy. Spacerują. Próbują usiąść i ponownie 

wstać. Podchodzą do innego – kota, głośno miaucząc miauuuuuu. 

 

2. Nauka piosenki Zoo i inscenizacji do niej.  

Dzieci słuchają piosenki odtwarzanej przez Rodzica. https://www.youtube.com/watch?v=HetPw15jygc 

 

Zoo  sł. Jan Brzechwa, muz. Andrzej Korzyński  

Proszę państwa, oto miś. Dzieci wskazują ręką na dziecko stojące pośrodku.  

Miś jest bardzo grzeczny dziś. Uśmiechają się do niego.  

Chętnie państwu łapę poda. Podają sobie nawzajem dłoń, odwracając się w prawo i w lewo.  

Nie chce podać? A to szkoda. Rozkładają dłonie.  

Rudy ojciec, rudy dziadek, Czworakują do środka kręgu. Dziecko ze środka dołącza do reszty grupy.  

rudy ogon to mój spadek. Wracają.  

A ja jestem rudy lis, Kucają i wskazują na siebie.  

ruszaj stąd, bo będę gryzł. Naprężają palce dłoni, skierowując ją ku pozostałym dzieciom.  

Dzik jest dziki, dzik jest zły. Wstają, dobierają się w pary i robią haczyki.  

Dzik ma bardzo ostre kły. Robią haczyki w prawo.  

Kto spotyka w lesie dzika, Robią haczyki w lewo.  

ten na drzewo zaraz zmyka. Robią haczyki w lewo.  

Pozwólcie przedstawić sobie: Wykonują takie ruchy jak podczas słuchania zwrotki o misiu.  

pan żubr we własnej osobie.  

No, pokaż się, żubrze. Zróbże  

minę uprzejmą, żubrze.  

Małpy skaczą niedościgle. Dzieci swobodnie skaczą.  

https://www.youtube.com/watch?v=HetPw15jygc


Małpy robią małpie figle Kładą się i obracają w jedną stronę.  

Niech pan spojrzy na pawiana. Obracają się w drugą stronę.  

Co za małpa, proszę pana! Wstają i stają w kręgu, trzymając się za ręce.  

Bardzo trudno mi jest orzec. Podnoszą ręce do góry.  

Czy to ptak czy nosorożec... Opuszczają ręce.  

– Omówienie treści piosenki.  

Rodzic zadaje dzieciom pytania: Co znajduje się w zoo? Co robią małpy, lis, żubr, dzik, niedźwiedź? 

Jakie jeszcze zwierzęta można spotkać w zoo?  

– Gra na instrumentach.  

Do tej zabawy potrzebne będą instrumenty: bębenki, trójkąty, grzechotki, kastaniety, kołatki, marakasy. 

Dzieci grają do pierwszej zwrotki i refrenu piosenki, starając się utrzymać rytm. Za drugim razem grają i 

śpiewają refren piosenki.  

3. Kto tak ryczy? Kto tak ćwierka?” – naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta. 

Dzieci siedzą z rodzicem na dywanie, rodzic kładzie przed dzieckiem ilustracje przedstawiające różne 

zwierzęta: lwa, bociana, kozę, wilka, małpę, słonia, wróbla, sowę, osła. R. wskazuje na kolejne ilustracje, 

naśladując odgłos wydawany przez dane zwierzę. Dziecko powtarza . • ilustracje: lew, bocian, koza, wilk, 

małpa, słoń, wróbel, sowa, osioł. 

 

4. Żyrafa- praca plastyczna. Odrysowywanie dłoni dziecka z podkulonym kciukiem, 

dorysowywanie szczegółów, kolorowanie. 

 



 

 

 



 

 

 


