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1.Zabawa „Raz, dwa, trzy – lew patrzy!” .Dziecko swobodnie się porusza po pokoju na 

hasło rodzica: Raz, dwa trzy – lew patrzy! dziecko staje w bezruchu. Gdy się poruszy, 

następuje zamiana ról, jeśli nie, biega ponownie.    

 

2.Wykonajcie ćwiczenie w naszej książce KP cz.4 , s. 30 – rozwijanie spostrzegawczości 

wzrokowej i sprawności grafomotorycznej. Dzieci rysują po śladzie (najlepiej kredkami w 

różnych kolorach) odszukane zwierzęta. Nazywają je: żyrafa, delfin, krokodyl, lew. 

 

3.Rozwiążcie zagadkę wprowadzającą. 

 

Co to za zwierzę? Najwyższe na świecie. 

Pójdźcie do ZOO, a się dowiecie. 

Ma żółtą skórę w brązowe łatki. 

Nie zmieści się wcale do zwykłej klatki. (żyrafa) 

 

Żyrafa - poznajcie życie i zwyczaje tego zwierzęcia. 

https://www.youtube.com/watch?v=xPlvziEWzn4 

 Po obejrzeniu filmu opiszcie jej wygląd, przypomnijcie, gdzie żyrafa występuje na wolności i 

jak wygląda jej tryb życia. 

 

4.Zabawa przy piosence „Żyrafa fa, fa, fa” podczas zwrotek dziecko spaceruje wyciągając 

szyję, a podczas refrenu klaszcze w rytm piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=EG2o2ipG_QQ 

 

5.Zabawa matematyczna „Zielone paski –trawa dla żyrafy” –  przygotujcie 6 pasków 

papieru różnej długości. Następnie układajcie paski od najkrótszego do najdłuższego: na 

początku jeden pod drugim, następnie w jednej linii obok siebie, wskażcie palcem najdłuższy 

pasek, a następnie najkrótszy liczcie paski, zaczynając od lewej, a później od prawej strony. 

 

6.Zagadki dźwiękowe - jakie to dzikie zwierze? Spróbujcie odgadnąć którego zwierzęcia to 

głos. https://www.youtube.com/watch?v=yAftWeLDRic 

 

7.Swobodna improwizacja ruchowa przy piosence „Zwierzęta w ZOO”- Strażnicy miasta. 

Tańczcie wg własnego pomysłu.  

https://www.youtube.com/watch?v=5O0ID79XtX0 

 

8.Praca plastyczna z rolki po papierze i klamerek „Żyrafa”  

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/350-zyrafa 

lub: wybierzcie sami 

Praca plastyczna z obrysowanej ręki „Żyrafa”  

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/1242-zyrafa-2 

 

Drodzy Rodzice zachęcajcie swoje dzieci do różnych działań rozwijających sprawność 

manualną, niech wasze pociech malują, rysują, lepią, wycinają, rysują szlaczki, gniotą 

stare gazety ,drą je, nawlekają koraliki, układają z klocków wtyczkowych, podejmują 

inne działania plastyczne, które przygotowują je do pisania. Zwracajcie Państwo uwagę 

na prawidłowy trójpalcowy chwyt narzędzia pisarskiego.  
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