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1. Rozmowa kierowana zainspirowana wierszami I.R. Salach z serii 

Zwierzęta egzotyczne  

 

Wprowadzenie . Rozmowa na temat ogrodu zoologicznego. 

- Co to za ogród- zapytał Olka tata - 

gdzie żyją zwierzęta z różnych stron świata ? (ogród zoologiczny) 

 

Rodzic pyta dziecko: 

- Co to jest ogród zoologiczny ? 

- Dlaczego ludzie zakładają ogrody zoologiczne ? 

- Jak należy zachować się w zoo ? 

 

 

Wierszyki I.R. Salach: 

 

Słoń 

Słoń ma trąbę, słoń ma kły, 

ale wcale nie jest zły. 

To łagodne, miłe zwierzę 

- idź do zoo, to uwierzysz. 

 

Żyrafa 

Długą szyję ma żyrafa, 

wysoka jest jak szafa. 

Na palce się nie wspina, 

gdy liście z drzewa wcina. 

 

Lew 

Złota grzywa lśni w słońcu, 

to król zwierząt jest w końcu. 

Głośno ryczy, ale... 

nie boję się go wcale. 

 

Hipopotam 

małe oczy, małe uszy, 

z wody wcale się nie ruszy. 

Lecz nie drażnij tego zwierza 

bo do szarży zaraz zmierza. 



 

Kangur  

Zakupów nie robi, 

ale torbę trzyma, 

a w tej torbie śpi 

kangurza dziedzina. 

 

Małpy  

Różnie bywa z małpami, 

popisują się figlami. 

Skaczą z drzewa na drzewo, 

lubią małpki na pewno. 

 

 

Pytanie do wierszyków 

 

- Jakie miejsce przed chwilą odwiedziliśmy ? 

- Jakie zwierzęta spotkaliśmy w zoo? 

- Czego dowiedzieliśmy się o żyrafie, itd. ?  

 

2. Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem elementów metody Ruchu 

Rozwijającego W. Sherborne. 
 

 

Zachęcam do wspólnych ćwiczeń z dzieckiem. 

 

-„wąż”- pełzanie na brzuchu bez użycia rąk; 

- „papugi”- naśladowanie latania, machanie rękami; 

- „czapla” – chodzenie z wysoko uniesionymi kolanami; 

- „ paw”- chodzenie w przysiadzie z rękami splecionymi na plecach; 

- „ kangury” podskoki obunóż;  

- „lew w klatce”- partner aktywny wyzwala się z objęć; 

- „hipopotam”- wyczołgiwanie spod partnera; 

- „żółw”- przewracanie na boki, na plecy zwiniętego w kłębek partnera; 

- „w zoo” – masażyk; 

- „stonoga”- wspólne przemieszczanie się po sali na pośladkach; 

-„ małpki”- zawijanie dziecka w koc; 

- „leniwiec”- powolne poruszanie na czworakach, przewracanie na plecy; 

 



 


