
Tematyka tygodnia – „W  ZOO.” 

Imieniny słonia 

Na swe imieniny 
słoń przyjaciół sprosił. 

Przyszedł hipopotam 

i struś przybiegł co sił. 
Przybył wielbłąd z żoną 

i dzieci swych piątką, 

i pani żyrafa, 
i jej żyrafiątko. 

Potem jeszcze doszedł 

lew, niedźwiedź i zebra. 
I tak biesiadników 

cały tłum się zebrał. 

Słoń był przecież znany 
ze swej gościnności, 

więc i nosorożca 

nie brakło wśród gości. 
Zasiedli za stołem, 

na zgrabnych stołeczkach, 

zaśpiewali: „Sto lat” 
oraz „Szła dzieweczka”… 

Z apetytem zjedli 

wszystkie smakołyki, 
a potem w ruch poszły 

plotkarskie języki. 

Zobaczyła zebrę żyrafa 
i szeptała: – A to gafa! 

Przecież mogła się ta zebra 

w jakąś inną suknię przebrać. 
Któż to dziś się tak ubiera? 

Paski już niemodne teraz. 
Zebra szepce sąsiadowi: 

– Ta żyrafa ma źle w głowie. 

Mając taką długą szyję, 
jakież sobie suknie szyje?! – 

Obgadały bez litości 



wszystkich tu zebranych gości. 

Że hipopotam brzuchaty, 

a wielbłąd, że garbaty, 
że lew za długą ma grzywę, 

że niedźwiedź taki leniwy, 

że w strusie piórka stroi się struś 
i że nosorożec ma najbrzydszą z buź. 

A kiedy przyjęcia koniec się zbliżał, 
nagle zapadła cisza. 

… Bo oto teraz, gdy już pusty stół, 

utrudzony drogą ukazał się żółw. 
 

2. Rozmowa inspirowana wierszem.  

Jakie zwierzęta słoń zaprosił na imieniny?  
Co się stało, gdy zwierzęta zjadły już wszystkie smakołyki?  

Jak myślicie, co to mogły być za smakołyki?  

Jak zachowała się zebra?  
Co sądzicie o takim zachowaniu? Kto spóźnił się na imieniny? 

  

3. Podział nazw zwierząt na sylaby i głoski 
Wyklaszcz nazwy zwierząt (podział na sylaby) 

Słoń, hi- po – po – tam,  ze – bra,  struś, wiel – błąd,  ży – ra – fa, lew,  

nie – dowiedź,  
 Powiedz głoskami nazwy zwierząt: 

s-ł-o-ń,    z-e-b-r-a,   l-e-w,    s- t-r-u-ś,    

 
 

Praca plastyczna  „Kolisty słoń” 

 Aby wykonać kolistego słonia musimy wyciąć najpierw kilka kółek z 

kartki papieru kolorowego (dziecko obrysowuje je najpierw według 

szablonu, a potem  wycina). Potrzebne jest jedno duże kółko – brzuch 

słonia, dwa małe – nogi, oraz dwa średniej wielkości – głowa i 

ucho. Po wycięciu kółek, należy przykleić je do kartki. Największe – 

brzuch, będzie na środku. Krótkie nogi kolistego słonia – pod spodem. 

Głowa – u góry z prawej strony. Ostatnie kółko dzieci zaginają w 

połowie; jedną połówkę pokrywają klejem i przyklejają do głowy 



słonia. Powstało duże odstające ucho – jak u prawdziwego 

afrykańskiego kolosa. Na koniec, za pomocą kredki lub ołówka 

dorysowują oczy, trąbę  i ogon. Mogą też zagospodarować przestrzeń 

wokół słonia. Zabawne zwierzę wygląda teraz jakby chciało 

wyskoczyć z kartki. 

 Materiały: 

 Kartka papieru 

 Kartka papieru kolorowego 

 Klej 
 Nożyczki 

 Ołówek, pisak lub kredka 

 

 
 
 


