
ZWIERZĘTA ŚWIATA 

 

Dzień dobry!:-) Dziś chciałabym Was zachęcić do poprzeglądania książek o zwierzętach- jeśli nie 

macie takich książeczek w swojej domowej biblioteczce, możecie zajrzeć w Internet lub udać się z 

rodzicami do biblioteki (jeśli macie taką możliwość☺). 

Na Ziemi żyje wieeeele gatunków zwierząt. Niektóre z nich są Wam dobrze znane- wiemy o nich 

bardzo dużo, a o innych wręcz przeciwnie- wiemy niewiele. Liczne zwierzęta budzą w nas strach, 

natomiast są też takie, do których chcielibyśmy się wprost przytulić- mają miękkie futerko, kolorową 

sierść☺. 

W różnych zakątkach świata, spotkamy różniące się między sobą gatunki zwierząt. Innych 

przedstawicieli fauny spotkamy np. w Afryce, innych w Europie, a jeszcze innych np. w Ameryce 

Południowej. Zależy to też przede wszystkim od szerokości geograficznej oraz klimatu. 

Na początek zapraszam Was to zabawy z pokazywaniem☺☺☺☺ „Tam w Afryce” 

Tam w Afryce rzeka Nil,    (dzieci wskazują palcem jakiś obiekt przed nimi) 

W niej krokodyl mały żył.  (robią z dłoni paszczę krokodyla) 

Z tatą krokodylem              (kłapią „zębami” zrobionymi z dłoni) 

Pływał sobie Nilem,            (naśladują dłonią ruch płynącej ryby) 

I śpiewał tak:                        (podskakują) 

Tam w Afryce…itd. 

 

„Joga ze zwierzętami”- naśladowanie zwierząt za pomocą ruchu. Spróbujcie zamienić się w: węża, 

sowę, nietoperza, żabę, żyrafę oraz kota naśladując za pomocą ruchu sposób zachowania tych 

zwierząt. 

Wąż- połóż się na podłodze i wij jak wąż, ręce trzymaj przy ciele, lekko unieś głowę 

Sowa- stań w rozkroku, podnieś ręce i zamknij oczy 

Nietoperz- połóż się na plecach, podwiń kolana na klatkę piersiową- chwyć je oburącz 

Żaba- kucnij w rozkroku, podeprzyj się rękoma 

Żyrafa- wspinaj się na palcach, złącz ręce i wyciągnij je jak najwyżej ku górze 

Kot- zrób koci grzbiet. 

 



Chciałabym Wam przedstawić zwierzęta żyjące w Ameryce Południowej☺ Pokażę Wam JAGUARA, 

TUKANA, ARĘ orazLENIWCA☺ Zerknijcie w dodane zdjęcia/ciekawostki☺ 

 

Zadanie dla chętnych- Zrób  ZWIERZĄTKO z masy solnej lub plasteliny. 

Karty pracy: 

• 4- latki: str. 43 

• 5- latki: str. 29 oraz W57 

• 6- latki: str. 34a i b 

 


