
ZDALNE NAUCZANIE -propozycja zabaw i ćwiczeń na temat „Wrocławskie ZOO” 

Drogie Dzieci, drodzy Rodzice! 

W dniu 30.04.2020 r. proponujemy Wam wirtualną wizytę w ZOO! Zachęcamy do realizacji 

poniższych zabaw i ćwiczeń.  Życzymy udanej zabawy! ☺ 

1. Na początek proponujemy zabawę paluszkową „Małpki” 

"Małpki" 

W dżungli kilka małpek żyło /kręcimy młynek rękami/ 

a dokładnie pięć ich było /wysuwamy rozłożoną dłoń do przodu/ 

Pierwsza małpka taka mała /zaginamy mały palec/ 

Druga małpka wciąż skakała /zaginamy palec serdeczny/ 

Trzecia małpka wciąż płakała /zaginamy palec środkowy/ 

Czwarta małpka wciąż się śmiała /zaginamy palec wskazujący/ 

Piąta małpka tak śpiewała /pokazujemy kciuk/ 

W dżungli kilka małpek żyło /kręcimy młynek rękami/ 

A dokładnie pięć ich było. /wysuwamy rozłożoną dłoń/ 

… i od nowa ☺ 

2. Zabawa z piosenką „Idziemy do ZOO” 

Zapraszamy do wspólnego tańca! 

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

Tekst: 

Ref.: Idziemy do zoo, zoo, zoo  (TAŃCZYMY W PARZE, KRĘCIMY SIĘ, SKACZEMY, ZBLIŻAMY SIĘ DO  

Idziemy do zoo, zoo, zoo              SIEBIE, ODDALAMY itp.) 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

 

 

1. W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop (SKACZEMY) 

W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop (SKACZEMY) 

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


Za ogony siebie łapią (OBROTY) 

I na linach się się bujają (OBROTY) 

W pierwszej klatce małpy skaczą hop, hop, hop (SKACZEMY) 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj (WYKONUJEMY GEST ZABIERANIA RĘKAMI) 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj 

Ciągle skrzeczą, piszczą, wrzeszczą (OBROTY) 

Daj mi loda, ciastko, żelka 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj... (WYKONUJEMY GEST ZABIERANIA RĘKAMI) 

 

Ref.: Idziemy do ZOO… 

 

2. Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup (UKŁADAMY Z RĘKI TRĄBĘ SŁONIA  I MACHAMY NIĄ) 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 

Bo tak już jest to zrobione (OBROTY) 

Trąbą piją wodę słonie 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup (UKŁADAMY Z RĘKI…) 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi (ŁAPIEMY SIĘ ZA BRZUCH I ŚMIEJEMY SIĘ) 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 

Nie wiadomo wciąż dlaczego (OBROTY) 

Humor dopisuje hienom 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi (ŁAPIEMY SIĘ ZA BRZUCH…) 

 

Ref.: Idziemy do ZOO… 

 

3. Wycieczka po naszym wrocławskim ZOO 

Ponieważ aktualnie nie mamy możliwości wybrać się do naszego wrocławskiego ZOO, żeby odwiedzić 

albo poznać mieszkające tam zwierzęta, zapraszamy do obejrzenia ich na fotografiach, dostępnych 

pod linkiem : http://zoo.wroclaw.pl/pl/biblioteka-zdjec.html  

Opowiedz o swoich doświadczeniach – czy byłeś/łaś kiedyś już w ZOO? Jak to wspominasz? Jeśli nie, 

to opowiedz co najbardziej chciałbyś zobaczyć? Które ze zwierząt jest według Ciebie najciekawsze? 

Może masz zdjęcia ze swojej wycieczki do ZOO? Obejrzyjcie je wspólnie z rodzicami i powspominajcie 

ten czas ☺ A jeśli nie byliście w ZOO to może zaplanujecie wycieczkę do niego gdy tylko zostanie 

ponownie otwarte? 

Poniżej zamieszczamy mapę ZOO we Wrocławiu. Zachęcamy do wydrukowania jej i zaznaczenia na 

niej kuleczkami z plasteliny zwierząt, które widziałeś dzisiaj na zdjęciach. Innym kolorem możesz 

zaznaczyć te zwierzęta, które najbardziej chciałbyś zobaczyć ☺ Ta mapa może Ci się przydać podczas 

najbliższej wycieczki do ZOO! 

http://zoo.wroclaw.pl/pl/biblioteka-zdjec.html


 



4. Co robią wrocławskie pingwiny podczas gdy my jesteśmy w domach? ☺ 

☺ ABY SIĘ DOWIEDZIEĆ, NACIŚNIJ NA PINGWINKA ☺ 

 

Czy wiesz, że pingwiny są PTAKAMI jednak nie potrafią latać? Są za to świetnymi pływakami!  

5. Aktywność plastyczna „Wrocławski Pingwinek” 

Dziś zachęcamy do nietypowej zabawy malarskiej – malowania stopami ☺  

Zalecamy każdą stopę odcisnąć osobno, lub wykonać tylko jednego pingwinka, lub zabezpieczyć 

podłogę folią malarską lub gazetami ☺ 

 

Starsze dzieci zachęcamy, by same spróbowały pomalować swoją stopę – obrysowujemy kontur 

stopy czarną farbą. Cały środek zamalowujemy farbą białą (lub jasnoszarą). Paluszki malujemy na 

czarno. Następnie stawiamy stopę na kartce ☺ Domalowujemy pingwinom skrzydełka, a gdy farba 

wyschnie – dorysowujemy pisakami oczy oraz dzioby. 

 

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

