
Nasze czwartkowe propozycje zabaw  

 

 

1. Jakie są zwierzęta? - ćwiczenie słownikowe. 

 

Rodzic podaje określenie, a dziecko dopowiada nazwę zwierzęcia egzotycznego, 

z którym to określenie najczęściej się kojarzy. 

* groźny jak…                   (lew) 

* syczący jak…                 (wąż) 

* ciężki jak…                    (słoń) 

* zwinny jak…                 (małpa) 

* w paski jak…                 (zebra) 

* wysoki jak…                  (żyrafa) 

* kolorowy jak…              (papuga) 

* szybki jak…                   (tygrys) 

 

2. Zwiedzamy dżunglę - zabawa pantomimiczna ( sprawdzenie umiejętności 

uważnego słuchania). 

Rodzic czyta tekst, a dziecko przedstawia go za pomocą gestów. 

,,Dotarliśmy do Afryki, wysiadamy z tratwy i idziemy na ląd po wodzie (wysokie 

unoszenie kolan), a potem po gorącym piasku (lekkie podskoki). Rozglądamy się 

uważnie na boki (rozglądanie się), szukamy tubylców.  

Czas ruszać w drogę , przedzieramy się przez dżunglę (ruchy rękoma na boki). 

Chodźmy bardzo cicho, by nikogo nie spłoszyć albo by nas nie usłyszał lew 

(idziemy na palcach). Ciiiii ! (dajemy palec na buzię). Słychać jakiś szelest. 

Uciekajmy na drzewo (naśladujemy wspinanie się na drzewo). O! Jaka miła 

małpka - chcesz, to się pobawimy. Pomałpujmy tak jak ona (dziecko drapie się 

po plecach, skacze na jednej nodze itp.). Dość zabawy, chyba jesteśmy już 

bezpieczni, możemy schodzić z drzewa (naśladujemy schodzenie z drzewa). 

Ruszamy dalej w drogę. Przed nami rzeka, musimy ją przeskoczyć (duży skok do 

przodu), a teraz skaczemy po kamieniach (małe podskoki). Uwaga! Krokodyl 

(naśladujemy kłapanie paszczy krokodyla), a tam płynie hipopotam (naśladujemy 



rękoma pływanie w wodzie). Już niedługo dotrzemy do wioski, musimy tylko 

przejść obok śpiącego węża (dziecko kładzie się na podłodze i sycząc porusza się 

po niej).  

Nareszcie jesteśmy w wiosce. Witamy się z tubylcami (dziecko wykonuje gest 

witania)”. 

 

 

3. Lew z kolorową grzywą - praca plastyczna (dla chętnych). 

Lew to dziki zwierz, którego można spotkać w zoo. Zachwyca swoją postawą 

i bujną grzywą. Podziwiają go zarówno dzieci, jak i dorośli. Lew to przecież 

bohater wielu książek, bajek, filmów. Znany jako król wszystkich zwierząt.  

 

Materiały potrzebne do wykonania pracy:   

- blok rysunkowy z białymi i kolorowymi kartkami 

- kartki z kolorowego bloku kreatywnego (lub kolorowy papier) 

- nożyczki 

- kredki 

- klej biurowy 

 

Praca plastyczna Lew z kolorową grzywą - krok po kroku: 

1. Starsze dzieci samodzielnie rysują i wycinają głowę oraz ciało lwa. Młodszym 

możemy pomóc. Używamy pomarańczowej lub żółtej kartki. 

2. Wycinamy dużo kolorowych pasków. Nie muszą być równe. Dlatego 

zachęcamy, by dzieci robiły to samodzielnie. Dzięki temu nawet młodsze dzieci 

rozwijają umiejętność wycinania. 

3. Na dole kartki przyklejamy ciało lwa. 

4. Teraz tworzymy kolorową, bujną grzywę. Naklejamy kolorowe paski niczym 

promyki słońca. 



5. Kiedy grzywa jest gotowa, przyklejamy głowę lwa. 

6. Kredkami rysujemy oczy, buzię, nos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



4. Zwierzęta egzotyczne - karty pracy: 

 

* Sekwencje - wytnij obrazki na dole arkusza. Następnie przyjrzyj się 

sekwencjom obrazków i uzupełnij je wyciętymi elementami tak, aby pasowały do 

wzorów (załącznik nr 1). 

 

Jeśli nie mają Państwo dostępu do drukarki, dziecko może wskazać odpowiedź  

na ekranie komputera. 

 

* Krokodyl - połącz kropki (załącznik nr 2). 

Obrazek można także pokolorować. 

 

 

Do usłyszenia w piątek!  

 

Źródło: 

1. www.edukacja.edux.pl 

2. www.wychowanieprzedszkolne.pl 

3. Pomysł na pracę plastyczną oraz załączone zdjęcia pochodzą ze strony: kreatywnadzungla.pl  

4. pinterest.com 

5. www.preschoolactivities.us 

 

 

Drodzy Państwo, 

zachęcamy do skorzystania z propozycji przygotowanych przez Polskie Radio 

Dzieciom.  

Pod niniejszym linkiem: https://www.polskieradio.pl/18/7073/  znajduje się kącik 

niezwykłych bajek i słuchowisk, które przeniosą maluszki w spokojny świat 

zaczarowanych historii, malowniczych krain i niezwykłych przygód.  

Warto tam zajrzeć!  

http://www.edukacja.edux.pl/
https://www.polskieradio.pl/18/7073/


 

 

 


