
Witamy Was kochane dzieci w kolejnym tygodniu i zapraszamy do zabawy 

i nauki. Chciałybyśmy żebyście dowiedzieli się trochę na temat zwierząt 

egzotycznych. Pewnie nie rozumiecie słowa „egzotyczne” ale jak 

wysłuchacie wierszyka będziecie wiedziały o co chodzi. 

1. Wierszyk „Gdzie był Krzyś” Z. Bronikowskiej    

- Gdzie byłeś Krzysiu? 

- Daleko…. 

W Afryce, nad rzeką Nilem! 

A dwa kroki przede mną 

kąpały się dwa krokodyle! 

Były takie olbrzymie, 

paszcze miały szerokie 

jak bramy. 

Nie wierzysz? No to proszę, 

Możesz zapytać mamy! 

A potem hipopotam 

po szyję wylazł z błota, 

aż śmiały się goryle. 

Słonie biegały jak konie! 

Były zebry, żyrafy, szakale! 

A ja – 

Nie bałem się wcale. 

Siedziałem obok mamy 

i patrzyłem… patrzyłem…. 

Małpy jadły figi i daktyle, 

Nosorożec bawił się w strumieniu, 

a tygrysy leżały pod palmą. 

I lwa widziałem, 

A jakże! 

I chociaż było ciemno, 

nie bałem go się  także. 

Ale zabłysło światło 

i ludzie zaczęli uciekać! 

Ja chciałem jeszcze zostać, 

chciałem jeszcze poczekać, 

ale mama….. 

- O czym ty mówisz Krzysiu? 

To ci się chyba śniło. 

Skądże? 

Naprawdę to widziałem! 

To wszystko w kinie było. 



 

Pytania do wiersza: 

• O jakich zwierzętach usłyszałeś w wierszu? 

• Gdzie Krzyś widział zwierzęta? 

 

SUPER! ☺ Właśnie te zwierzęta, które zapamiętaliście i nazwaliście są zwierzętami 

egzotycznymi, których nie spotkamy w Polsce, jedynie w ZOO, ponieważ żyją daleko stąd. 

 

Uwaga, uwaga!  

Na obrazkach zobaczycie kilka zwierząt egzotycznych, spróbujcie je nazwać i rozwiązać 

zagadki – dopasuj zdjęcie do zagadki. 

   
 

   
 

   



 

   
 

   
 

 
 

 



 

Zagadki: 

 

- Malowany konik w paski. 

Jest zwierzęciem afrykańskim  (ZEBRA) 

 

- W afrykańskich krajach żyje. 

Długie nogi ma i szyję.                 (ŻYRAFA) 

 

- Skacze, psoci i figluje, 

z gałęzi na gałąź przeskakuje.               (MAŁPA) 

Kto figlarkę ową zna, 

chętnie jej banana da. 

 

- Często dzioba nie zamyka, 

gada jakby starta płyta.                         (PAPUGA) 

Bywa również kolorowa, 

chyba wiesz już o kim mowa? 

 

- Jakieś zwierzę w trawie sssyczy, 

pewnie szuka tam zdobyczy.                   (WĄŻ) 

Skóra pokryta łuskami 

z ciekawymi jest wzorkami. 

 

- W Australii mieszkam i dużo skaczę, 

często zwą mnie tutaj torbaczem.                   (KANGUR) 

W torbie swojej dzieci noszę, 

mogę je pokazać, o proszę! 

 

- Jest królem, 

lecz nie w koronie,              (LEW) 

ma grzywę, 

choć nie jest koniem. 

 

- Trąbę z sobą nosi, 

a nie jest trębaczem. 

Gdy pójdę do ZOO,                  (SŁOŃ) 

może go zobaczę. 

 

- Mieszka w ZOO zwierzak duży, 

chyba z tysiąc kilo waży. 

Paszczą kłapie niby bramą               (HIPOPOTAM) 

i wciąż nudzi się tak samo. 

 



 

- To zwierzę żyje nad Nilem, 

a w paszczy zębów ma tyle,             (KROKODYL) 

że nawet, gdy leży grzecznie 

liczyć je jest niebezpiecznie. 

 

- Jaki kot pasiasty, 

zębaty i zły,                       (TYGRYS) 

ma na przedzie nazwy 

krótkie słowo: ty! 

 

2. “Idziemy do ZOO” – piosenka.    

 

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM 

Spróbujcie ruchem naśladować zwierzęta, które występują w piosence i wystukać rytm np. 

klaszcząc w dłonie, uderzając dłońmi o podłogę, o kolana, tupiąc nogami, itp.  

 

3. Zabawy ruchowe “Egzotyczna kraina”.    

 

- Wyruszamy w drogę, przed Tobą rwąca rzeka: musisz ją przeskoczyć łącząc nogi. 

- “Tratwa” – po drugiej stronie rzeki czeka na Ciebie tratwa, wsiądź do niej i zacznij 

wiosłować: wymachy ręką lewą i prawą w przód. 

- “Woda” – Uwaga! Krododyl! Wysiądź z tratwy i idź po wodzie unosząc wysoko kolana, idź 

po gorącym piasku lekko podskakując. 

- “Tropiciel śladów” – ślady prowadzą do lwa, jesteś przestraszony ale nie uciekasz, na 

paluszkach idziesz dalej. Po drodze spotykasz smutnego słonia, który nie może znaleźć drogi 

do rzeki. Zabierasz go ze sobą i docieracie do rzeki. Tam widzisz kąpiącego się w niej 

hipopotama, a w oddali spacerują zebry: z rąk robisz lornetkę i obserwujesz zwierzęta. Jesteś 

już zmęczony i musisz odpocząć: kładziesz się na trawie (podłodze).  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM


4. Praca plastyczna według instrukcji “Papuga”  

 

POTRZEBUJESZ: 

 

1.                      2.  

 

3.                    4.  

 



Załącznik do pracy: 

 

Żeby wykonać tę kolorową papugę musisz obrysować swoją dłoń i wyciąć. Jeżeli nie 

potrafisz jeszcze wycinać poproś o pomoc rodzica ☺ 

 



5.   

- Myślę, że znasz już zwierzęta egzotyczne. Nazwij, te które są na obrazku I połącz z 

cieniami.

 

 

 

 



- Połącz połówki zwierząt w całość 

 

 

 

 



6. Matematyka  

- “Pamięć” – wytnij kartoniki ze zwierzętami (jeśli nie potrafisz poproś o pomoc rodzica). 

Rozłóż je na stole i zaproś do gry jedną osobę. Każdy z graczy na przemian odsłania po dwie 

karty. Osoba, która znajdzie parę tzn. dwa takie same obrazki, zabiera ją ze stołu. Wygrywa 

ten gracz, który ma więcej par. Spróbuj policzyć wszystkie zwierzęta na kartach. 

 

 



- Na obrazku połącz zwierzęta w pary. Jeszcze raz powiedz “Ile to jest para”? Policz ile jest 

par zwierząt. 

 
 

 

 

 



7. Mamy jeszcze dla was jedną niespodziankę. Możecie pobawić się w małych 

naukowców. Daleko stąd, gdzie żyją zwierzęta egzotyczne możemy spotkać wulkany. 

Poproście o pomoc rodziców i spróbujcie wykonać wulkan. Na pewno będziecie się super 

bawić ☺   

Link do wykonania wulkanu: 

https://www.youtube.com/watch?v=76ZgHTw8thA 

8. A teraz czas na zadanie według własnego pomysłu!    

 

 

Życzymy miłej zabawy i czekamy na zdjęcia i filmiki od Was ☺ 

Pozdrawiamy Pani Marysia i Pani Justynka 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=76ZgHTw8thA

