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Nasze zoo. 

Zapis w dzienniku: 

1. W książce “Wzorki w kolorki” zróbcie stronę 44. Poprawcie drogi papug kolorowymi kredkami. 

- Policzcie, ile jest wszystkich ptaszków na obrazku. 

2. Posłuchajcie wiersza pt. „ W zoo”. 

W zoo jest wesoło, 

ludzie chodzą wkoło, 

byk ma duże rogi, 

bocian nie ma nogi, 

foka pływa w stawie, 

nie widać jej prawie, 

słonie wodę piją, 

niedźwiedzie się biją, 

sowa w domku siedzi, 

boi się niedźwiedzi. 

Ale najładniejsze 

są zielone rybki, 

patrzą sobie na mnie 

zza zielonej szybki 

i zębów nie mają, 

i rogów nie mają, 

i tylko tak sobie 

pływają, pływają, 

pływają, pływają 

i się uśmiechają. 



 3. Odpowiedzcie na pytania zwi¹zane z wierszem. 

− Wymieńcie jak najwięcej zwierząt, które były w zoo. 

− Które zwierzęta podobały się dziecku najbardziej? 

− Jakie prawa mają zwierzęta?  

4. Posłuchajcie, jak należy dbać o zwierzęta  w ZOO. 

Zwierzętom nie wolno zadawać  bólu i cierpienia. Należy zapewnić im właściwe warunki życia. 

Nie wolno ich porzucić. Należy chronić je przed warunkami atmosferycznymi, które zagrażają ich 

życiu lub zdrowiu. Nale¿y zapewniæ im odpowiedni pokarm i wodê. 

5.W kartach pracy nr 3 zróbcie stronę  71.                                                                                              

- - - Narysujcie po śladzie grzywę  i ogon lwa.                                                                                                               

- Potnijcie pomarańczową lub  żółtą kartkę  na paseczki ( może być też bibuła).                                          

- Wyklejcie paskami  grzywę lwa.                                                                                                                              

- Pokolorujcie cały rysunek.      

6.Poćwiczymy teraz liczenie. Wasi rodzice będą klaskać w dłonie.  Waszym zadaniem jest 

klasnąć tyle razy, ile zrobią  to rodzice. 

- Rodzice klaszczą 5 razy. Dzieci powtarzają tyle samo.                                                                                       

- Rodzice klaszczą 7  razy. Dzieci powtarzają tyle samo.                                                                            

- Rodzice klaszczą 6 razy. Dzieci powtarzają tyle samo.                                                                                        

- Rodzice klaszczą 2 razy. Dzieci powtarzają tyle samo.                                                                                            

- Rodzice klaszczą 8 razy. Dzieci powtarzają tyle samo.                                                                                                 

- Rodzice klaszczą 4 razy. Dzieci powtarzają tyle samo.                                                                                          

- Rodzice klaszczą 3 razy. Dzieci powtarzają tyle samo. 

7. W książce „Kolorowanka o Polsce” pokolorujcie stronę nr 48 – żubra, który mieszka w Puszczy 

Białowieskiej i jest pod ścisłą ochroną. 

 

 

 

 

 

 


