
Czwartek – 28.05.2020r. 

 

1. Zagadki n/t zwierząt egzotycznych: 

 

Kilka zagadek dla Was: 

o Malowany konik w paski. 

jest zwierzęciem afrykańskim   ( zebra) 

 

o W afrykańskich krajach żyje. 

długie nogi ma i szyję.               (żyrafa) 

 

o Powolne bardzo ma ruchy 

      i nie skrzywdzi nawet muchy.                                                                                                     

      Gdy na nerwach mu ktoś gra, 

do skorupy się schowa.               (żółw) 

 

o Skacze, psoci i figluje, 

z gałęzi na gałąź przeskakuje. 

Kto figlarkę ową zna, 

chętnie jej banana da.                  (małpka) 

 

o Jest dla małej mrówki wielki pod niebiosa. 

Dziwoląg, bo trąbę nosi zamiast nosa.             (słoń) 

 

o Jakieś zwierzę w trawie syczy, 

pewnie szuka tam zdobyczy. 

Skóra pokryta łuskami 

z ciekawymi jest wzorkami           (wąż) 

 

 

2. Gimnastyka ze zwierzętami. 

 

Obejrzyjcie teraz bajkę edukacyjną „Zwierzęta afrykańskie” po obejrzeniu będziecie 

naśladować sposób poruszania się zwierząt a także ich odgłosy. 

Link do filmiku ->  https://www.youtube.com/watch?v=wBcT8Hm4Xtg 

https://www.youtube.com/watch?v=wBcT8Hm4Xtg


1) żyrafa - stajemy na palcach, podnosimy rączki wysoko do góry i robimy z nich szyję 

żyrafy. Wyciągamy się mocno w górę. opuszczamy ręce, stajemy na całych stopach 

(powtarzamy 3 - 4 razy) 

2) słoń - poruszamy się na czworakach, powoli, ciężko stąpając nogami. Zatrzymujemy 

się, wstajemy i robimy z rąk trąbę słonia. Naśladujemy przy tym jego odgłos 

(powtarzamy 3 - 4 razy) 

3) hipopotam - siadamy po turecku, rączkami naśladujemy pryskanie się wodą (machamy 

rączkami w dół i w górę) 

4) wąż - kładziemy się na podłodze i naśladujemy pełzanie węża wydając przy tym jego 

odgłos: ssssss…. 

5) struś - stajemy w małym rozkroku i robimy skłon, dotykając palcami do podłogi 

(powtarzamy 3 - 4 razy) 

6) małpka - podskakujemy jak małpki i naśladujemy jej odgłos: uuuuu.... 

7) lew - robimy klęk podparty i naśladujemy ryczenie lwa: głośno i cicho (na zmianę 

8) nosorożec - kładziemy się na podłogę, po chwili podnosimy się na czworakach             

i ruszamy głową, podnosząc róg raz do góry, raz na dół (powtarzamy 3 - 4 razy) 

9) lampart - szybko biegamy na czworakach, zatrzymujemy się i kładziemy żeby 

odpocząć (powtarzamy 3 - 4 razy) 

10)  na końcu leżymy na dywanie i odpoczywamy wdychając powietrze nosem – 

wypuszczając buzią. 

 

4 – latki poniżej mają za zadnie pokolorować zgodnie             

z  kodem, 5 – latki wykonują kartę pracy nr 32 (karta jest 

dwustronna). 



 


