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1. Rozmowa kierowana zainspirowana wierszem „Gdzie był Krzyś?” Z. Bronikowskiej. 

„Gdzie był Krzyś?” 

- Gdzie byłeś Krzysiu? 

- Daleko…. 

W Afryce, nad rzeką Nilem! 

A dwa kroki przede mną 

kąpały się dwa krokodyle! 

Były takie olbrzymie, 

paszcze miały szerokie 

jak bramy. 

Nie wierzysz? No to proszę, 

Możesz zapytać mamy! 

A potem hipopotam 

po szyję wylazł z błota, 

aż śmiały się goryle. 

Słonie biegały jak konie! 

Były zebry, żyrafy, szakale! 

A ja – 

Nie bałem się wcale. 

Siedziałem obok mamy 

i patrzyłem… patrzyłem…. 

Małpy jadły figi i daktyle, 

Nosorożec bawił się w strumieniu, 

a tygrysy leżały pod palmą. 

I lwa widziałem, 

A jakże! 

I chociaż było ciemno, 

nie bałem go się  także. 

Ale zabłysło światło 

i ludzie zaczęli uciekać! 

Ja chciałem jeszcze zostać, 

chciałem jeszcze poczekać, 

ale mama….. 

- O czym ty mówisz Krzysiu? 

To ci się chyba śniło. 

Skądże? 

Naprawdę to widziałem! 

To wszystko w kinie było. 

 

 



• Gdzie był Krzyś? 

• Z kim podróżował? 

• Jakie zwierzęta egzotyczne spotkał? 

• Czy historia Krzysia wydarzyła się naprawdę? 

 

2. „Żyrafa” – łączenie technik: wycinanie, naklejanie. 

 

Przygotujcie: 

• 2 kartki A4 (jedną białą, drugą w wybranym kolorze) 

• farby ( żółtą, czerwoną) lub pomarańczowy flamaster lub kredkę 

• nożyczki 

• klej 

• kolorowe papiery 

Wykonanie: 

Najpierw odrysujcie rękę z 4 palcami ( kciuk należy schować) – tak jak poniżej, później przez 

pomieszanie dwóch kolorów ( żółty i czerwony) w celu uzyskania pomarańczowego, dzieci za 

pomocą palców przenoszą na postać żyrafy, tworząc cętki lub dorysowują cętki.                      

Po wyschnięciu pracy dzieci mogą dorysować oczy oraz ozdobić wg. własnego pomysłu 

całość trawką i chmurkami (dowolną techniką). 

 

 

Po wykonaniu pracy plastycznej 4-latki kreślą sylwetkę lwa 

po śladzie1, natomiast 5-latki wykonują kartę pracy nr 30 

(karta jest dwustronna). 

 

 

 

 

Wzór żyrafy na zdjęciu poniżej2 

 

 
1 Źródło: przedszkolankowo.pl 
2 Źródło: boberkowy - world.blogspot.com 
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