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1. Rozmowa kierowana zainspirowana opowiadaniem  

 „ Z wizytą na sawannie”. 

 

Pokaż dziecku załączony plakat i przeczytaj poniższe opowiadanie. 

 

Przedszkolaki wybrały się na wycieczkę, aby poznać różne zwierzęta . Gdy dotarły na 

miejsce, okazało się, że nie widać żadnego zwierzaka. Wyruszyły więc na poszukiwania 

egzotycznych mieszkańców sawanny. Jako pierwszego, zobaczyły nosorożca   z prawej 

strony drzewa. Gdy spojrzały ponownie, zauważyły lwa z lewej strony drzewa, 

wskakującego na kamień. Trochę się przestraszyły, jednak nie rzuciły się do ucieczki, bo 

wiedziały, że lew ruszyłby za nimi. Postanowiły wolnym krokiem udać się nad rzekę. Tam 

zobaczyły kąpiącego się w niej hipopotama. Nad rzeką zaś, stał słoń. Najwidoczniej chciał 

się pochwalić swoimi umiejętnościami i stanął na 2 nogach. Poniżej rzeki natomiast, 

spacerowała zebra. Przedszkolaki nieco zmęczyły się poszukiwaniami, dlatego postanowiły 

chwilkę odpocząć. Nie próżnowały jednak, gdyż przejrzały  ilustracje przedstawiające 

spotkane zwierzęta i podjęły próbę ich opisania.  

 

Poproś dziecko, aby też opisało poniższe ilustracje i skupiło się na rozmiarach zwierząt, 

kolorach oraz ich cechach charakterystycznych. 







 

 

 

 



 

sawanna 

 

„ Jakie to zwierzę?” 

 Dziecko kończy porównania podawane przez Rodzica odpowiednią nazwą zwierzęcia: 

Groźny jak … (lew) 

Uparty jak … (osioł) 

Łagodny jak … ( baranek) 

W wodzie czuję się jak … (ryba) 

Powolny jak … (żółw) 

Łazi po płotach jak … (kot) 

Głodny jak … (wilk) 

Mądry jak … ( sowa) 

Przebiegły jak … ( lis) 

Pracowity jak … (mrówka) 

Dumny jak … (paw) 

 

 

 

 

 



2. Wyklejanie  na temat „ Lew”. 

 

Potrzebne będą:   

-blok rysunkowy z białymi i kolorowymi kartkami, 

- kartki z kolorowego bloku kreatywnego, 

- nożyczki, kredki,  

-klej biurowy. 

 

Praca plastyczna - krok po kroku 

1. Dziecko samodzielnie rysuje i wycina głowę i ciało lwa. Używamy pomarańczowej lub żółtej 

kartki. 

2. Następnie dziecko wycina dużo kolorowych pasków. Nie muszą być równe.  

3. Na dole kartki dziecko przykleja ciało lwa. 

4. Teraz tworzymy kolorową, bujną grzywę. Przykleja kolorowe paski niczym promyki słońca. 

5. Kiedy grzywa jest gotowa przykleja głowę lwa. 

6. Kredkami rysujemy oczy, buzie, nos. 
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1 https://lecibocian.pl/kreatywnie-z-dzieckiem-13-wesoly-lew-drukuj-i-przyklejaj/ 

https://lecibocian.pl/kreatywnie-z-dzieckiem-13-wesoly-lew-drukuj-i-przyklejaj/
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