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Wyprawa do Afryki. 

1. Dzisiejsze zajęcie rozpoczniemy od rozwiązania kilku zagadek: 

* Chociaż zawsze trąbę nosi, 

nikt o koncert go nie prosi. 

* Jest królem, 

lecz nie w koronie, 

ma grzywę, 

choć nie jest koniem. 

* Jest wielki, garbaty. 

Lecz potrafi jak tragarz 

dźwigać ciężki bagaż. 

* Trąbę z sobą nosi, 

a nie jest trębaczem. 

Gdy pójdę do ZOO, 

może go zobaczę. 

* Chociaż ma torbę, 

nie jest listonoszem. 

W swej torbie na brzuchu 

własne dzieci nosi. 

* Płowa grzywa z karku spływa, 

dumna mina, groźna brew. 

Jak to zwierzę się nazywa? 

To jest właśnie, groźny … . 

* Gdy zobaczysz ją w ZOO, 

robi Ci się wesoło. 



Skacze, broi, miny stroi, 

ludzi wcale się nie boi. 

2. Dziś wybierzemy się  w podróż po Afryce. Jest to taki duży kontynent, na którym jest bardzo gorąco. 

Obejrzyjcie sobie mapę  Afryki (załącznik).      

Świat zwierzęcy Afryki jest bardzo bogaty i różnorodny. Lasy równikowe zamieszkują liczne gatunki małp 

(m.in. goryle i koczkodany), antylopy karłowate, okapi, hipopotamy, liczne ptaki (np. papugi), gady (m.in.: 

pytony, kobry, mamby, krokodyle) i płazy (żaby latające).                      Na granicy lasu i 

sawanny żyją m.in. szympanse, na sawannach  różne gatunki antylop, bawoły, zebry, nosorożce i żyrafy, 

a także największy ssak lądowy - słoń afrykański.                           Drapieżnikami  

mieszkającymi na  sawannie są m.in.: lwy, hieny i lamparty. Wśród ptaków występują np.:strusie 

afrykańskie, sekretarze, trzewikodzioby, turaki.       

3. W  książce "Wzorki w kolorki" zróbcie stronę  nr 45. Poprawcie kredkami linie przerywane. 

Pokolorujcie rybkę i wodę  w  akwarium. 

4. Obejrzyjcie film o afrykańskich zwierzętach i wysłuchajcie ciekawostek o nich.  (załącznik).                                                         

Zapamiętajcie ich nazwy. 

5. Wybierzemy się teraz w podróż po  Afryce. Zamknijcie oczy i  spróbujcie wyobrazić  sobie to, co 

Wam opowiadam.  

 - Jest bardzo, bardzo cicho, zbliża się do nas latający dywan. Siadamy na nim, a on unosi           

nas wysoko, wysoko, po czym leci ponad polami, lasami i morzami.                                                     

Nagle zwalniamy, bo pod nami Afryka! Lecimy  wolniutko i oglądamy pustynię oraz zieloną sawannę. 

Widzimy różne zwierzęta: żyrafy, zebry, antylopy, słonie, lwy, hipopotamy, krokodyle,strusie.                                                                                                                                                                       

Ale już czas na powrót. Dywan ląduje w naszym pokoju i wysiadamy. 

6. Podzielcie wyrazy na sylaby i policzcie na paluszkach, ile sylab jest w każdym wyrazie: 

ze - bra,     ży - ra - fa,     słoń,    an - ty - lo - pa,    struś,     kro - ko - dyl,   hi - po - po - 

tam. 

7. W Waszych składankach jest piękny ptak, którego teraz złożycie. Wystarczy go  wyrwać i połączyć ze 

sobą dwa nacięte  miejsca. Na koniec naklejcie na jego rozłożystym ogonie  pawie oczka.                                                                                                                                                                                

- Policzcie, ile jest pawich oczek? 

8. W książce "Kolorowanka o Polsce" pokolorujcie stronę  38 - koziołka Matołka. 

 


