
Propozycja zajęć dla czterolatków na poniedziałek (8.06.2020r.)  

Temat tygodniowy: „ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE” 
 
Temat dnia: „Kto mieszka w lesie”? 
 

 
 
 
Zadanie 1 
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu „Lulek jedzie do lasu”. Link poniżej ↓ 
https://www.youtube.com/watch?v=WKIjwCT_oMI  

Posłuchaj teraz zagadek i podaj prawidłowe odpowiedzi. 

Ma krótkie nóżki i mały ryjek. 
Chociaż ma igły, nigdy nie szyje. (jeż) 
 
Jak płomień rudy wśród drzew pomyka. 
Chętnie by porwał gąskę z kurnika. (lis) 
 
Przez całą zimę słodko sobie śpi. 
Wiecie dlaczego? Bo miód mu się śni! (niedźwiedź) 
 
Co to za zwierzątko, które w dziupli mieszka. 
Rudy ma ogonek, chętnie zje orzeszka. (wiewiórka) 
 
Jakie zwierzę z bajek ma takie zwyczaje, 
że chce połknąć wnuczkę, więc babcię udaje? (wilk) 
 
On jest dziki, on jest zły, on ma bardzo ostre kły. 
A kto w lesie go spotyka, ten na drzewo szybko zmyka. (dzik) 

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


Ten ptak dobrze widzi w nocy, bo ma bardzo wielkie oczy. 
Nocą lata, poluje i posępnie pohukuje. (sowa) 
 
Pełznie wśród trawy, w kłębek się zwija, 
Gdy ją zobaczysz z dala omijaj.  (żmija) 
 
Obejrzyj obrazki przedstawiające zwierzęta leśne. 
 

 
 
 

 



 
 

       
 

           NIEDŹWIEDŹ                   ŻMIJA               SOWA 
 
Zastanów się i odpowiedz w jaki sposób się poruszają (które pełzają, które latają, które biegają na 
czterech nogach). 
Pamiętaj, że mieszkańców lasu jest znacznie więcej. 
Porozmawiaj z rodzicami o zwierzętach żyjących w lesie. 
 
Niektóre zwierzęta to drapieżniki: lis rudy z pięknym ogonem zwanym kitą, wilk bardzo podobny do 
dużego psa, sowa . Ich pożywienie stanowią inne zwierzęta. Lis i sowa drobnymi np. myszami, wilk 
często większymi od siebie. Najczęściej poluje na jelenie i sarny, potrafi upolować dzika, a nawet 
żubra. 
Zwierzęta roślinożerne to m.in.: dzik, sarna, jeleń, zając, które żywią się pokarmem roślinnym (liśćmi, 
młodymi pędami, trawą, jagodami, żołędziami).  



Zadanie 2 
 
„Mój zwierzak” – zapraszamy do zabawy plastycznej. 
 

 
 
Wyobraź sobie, że podczas leśnej wycieczki odkryłeś zwierzę, którego nikt jeszcze nie widział. 
Do jakiego zwierzęcia byłoby podobne? Jakie miałoby kolory? 
Narysuj wymyślone przez siebie zwierzę. 
Potrzebne ci będą kredki i kartka papieru. Możesz też w swojej pracy plastycznej wykorzystać 
plastelinę. 
 
Brawo! Gratuluję wyobraźni. 
 
 

Zadanie 3 
 
„Wesołe zabawy w lesie” – zachęcamy do udziału w ćwiczeniach i zabawach ruchowych. 
 

 
 
 
Zabawa 1 „Spotkanie zwierząt w lesie”  
Dzieci – zwierzęta spacerują po lesie, na hasło „niedźwiedź” chowają się (wykonują przysiad 
podparty). 
 
Zabawa 2 „Leśniczy szuka zwierząt” 
Dzieci skradają się, chodzą cicho na palcach, pochylają w różne strony i rozglądają. 



Zabawa 3 „Leśniczy obserwuje przez lornetkę zwierzęta”   
Dzieci leżą na brzuchu, krążek lub piłka w dłoniach, skręty tułowia w prawo, w lewo. 
 
Zabawa 4 „Wesołe jeże szukają jedzenia” 
 
Dzieci naśladują jeże i czworakują po podłodze. 
 
Zabawa 5 „Sowy na gałęziach” 
Dzieci z rozłożonymi rękami chodzą po krawędziach np. dywanu i starają się utrzymać równowagę. 
 
Zabawa 6 „Zające skaczące po kamieniach” 
Dzieci przeskakują z kamienia na kamień. Krążki lub zaznaczone na podłodze miejsca imitują 
kamienie. 
 
Zabawa 7 „Wiewiórki gromadzą zapasy” 
Dzieci celują woreczkiem lub piłką do celu np. do kosza. 
 
 

Propozycja zajęć dla czterolatków na wtorek (9.06.2020r.)  

Temat tygodniowy: „ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE” 
 
Temat dnia: „Wiem jak bezpiecznie chodzić po lesie”? 
 
Zadanie 1 
 
Posłuchaj odgłosów lasu. Postaraj się rozpoznać jak najwięcej zwierząt po dźwiękach, które wydają.  
 

 
 

Link poniżej ↓ 
 http://cygal.cba.pl/las/odglosyzwierzat.html 

http://cygal.cba.pl/las/odglosyzwierzat.html


„Kto tak hałasuje?” – porozmawiaj z rodzicami na temat zwierząt mieszkających w lasach oraz 
niebezpieczeństw z tym związanych na podstawie doświadczeń twojej rodziny i fragmentów 
opowiadania Zofii Staneckiej „Basia i wyprawa do lasu”.  
 

 
 

„Chrup, chrup! – pod stopami zachrzęściły im szyszki.  
– Zaraz poszukamy twoich kuzynów – szepnęła Basia do siedzącego w koszu Miśka Zdziśka.  
– Coś Ty! W tym lesie nie ma niedźwiedzi – powiedział Janek, ale na wszelki wypadek obejrzał się za 

siebie.  
– A wilki? – Basia przysunęła się do niego trochę bliżej. – Myślisz, że tu są wilki?  
– Nie wiem. Antek mówił, że jak był w górach, to słyszał wycie, ale wcale się nie bał. Nic a nic. – 

Janek umilkł i w ciszy, jaka zapadła, Basia usłyszała bicie własnego serca. Łup, łup! – waliło jak 
oszalałe. Po chwili oprócz niego usłyszała coś jeszcze. Szum wiatru w gałęziach, trzask pękających 
gałązek i szelest opadających na ziemię liści. I jeszcze ptaki. Tirit, tirit! – zaświergotało nad ich 
głowami. Tju, tju, tju! – echo rozniosło czyjeś śpiewane n A gdzieś dalej w lesie rozległ się rytmiczny 
stukot: łup, łup, łup! Łup, łup, łup!  
 

 



– Słyszycie dzięcioła? – spytała Mama, która nadeszła nie wiadomo kiedy ścieżką od strony 
parkingu. Basia aż podskoczyła na dźwięk jej głosu. – Jest tam. – Mama wskazała między drzewa. 
Wysoko na suchej sośnie siedział biało-czarny ptak z czerwonym łebkiem i walił w pień dziobem.  

– Po co on to robi? Nie boli go od tego głowa? – wyszeptała Basia.  
Mówiła półgłosem, bo bała się, że dzięcioł odfrunie, jeśli zapyta zbyt głośno.  
– Wyławia robale – wyjaśnił też szeptem Janek.  
– Nie robale, tylko owady – poprawiła go Mama. (…)” 
 

Odpowiedz na pytania:  

Jakie zwierzęta spotkała w lesie Basia?  

Jakie zwierzęta wy spotkaliście, gdy byliście w lesie?  

Jak się wtedy zachowaliście?  

 

Pamiętajcie o odpowiednim zachowaniu w lesie, jest to bardzo ważne zarówno dla was jak i dla 
zwierząt tam mieszkających.  
Las jest domem dla wielu zwierząt i roślin a my ludzie jesteśmy w nim gośćmi. 
 
 

Zadanie 2 
 
„ Lis i sowa” - zapraszamy do zabawy plastycznej. 
 
Możesz wykonać własne zwierzątko, wybierz które (lis lub sowa). Jeśli ci się spodoba ta zabawa to 
zrób oba zwierzątka. 
Potrzebne ci będą talerzyki papierowe, farby, klej, nożyczki, małe kółka na oczy. 
Poproś osobę dorosłą o pomoc w przecinaniu talerzyków. Pocięte części pomaluj na właściwy kolor, 
elementy liska na pomarańczowy i biały a sowy na brązowy. Po wyschnięciu farby sklej elementy, 
doklej oczy i gotowe. Oto efekt jaki powinniście uzyskać. 
 

    
 
 
 

Zadanie 3 
 
Zabawa słowna „Prawda czy fałsz” 
 
Poproś osobę dorosłą aby przeczytała poniższe zdania, a ty ocenisz ich prawdziwość.  
Jeśli twoim zdaniem to co usłyszysz jest prawdą to podnosisz ręce do góry.  
Jeśli to fałszywa odpowiedź to ręce trzymasz na kolanach. 
Uzasadnij swoje odpowiedzi. 



- Las to dom dla zwierząt i roślin. 
- W lesie biegamy i krzyczymy. 
- Wilk to miłe i przyjazne zwierzę. 
- Bawimy się w lesie z niedźwiedziami. 
- Dziki mogą atakować ludzi. 
- Las to doskonałe miejsce do obserwacji zwierząt. 
  
Porozmawiaj z rodzicami o zwierzętach niebezpiecznych dla człowieka. 
W lesie możemy spotkać np. niedźwiedzia, dzika, wilka, rysia. 
 

      
 

    



    
 
 Spotkanie z nimi może być groźne dla człowieka.  
- Co to znaczy, że zwierzę jest niebezpieczne? 
- Jak możemy się przed nim uchronić? 
 
(Zachowywać się cicho, nie płoszyć zwierząt, nie podchodzić zbyt blisko, nie zostawiać resztek 
jedzenia, nie karmić dzikich zwierząt, poruszać po wyznaczonych ścieżkach, szlakach.) 
 
Zwierzęta leśne zwykle są płochliwe, nie atakują ludzi, żyją daleko od nich. Zdarza się jednak, że są 
chore lub chronią swoje małe dzieci i wtedy mogą być niebezpieczne. 
W niektórych miejscach są specjalne tablice informacyjne, jak się zachować aby uniknąć spotkania z 
dzikim zwierzęciem. 
 

 
 

Propozycja zajęć dla czterolatków na środę (10.06.2020r.)  

Temat tygodniowy: „ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE” 
Temat dnia: „Ale w zoo jest wesoło”? 



                          
Zadanie 1 
 
Zapraszamy na wirtualną  wycieczkę do Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. 
Zobaczysz w nim dużo egzotycznych zwierząt.  
Przyglądaj się uważnie zwierzętom, zwróć uwagę na ich wygląd, zwyczaje, sposób odżywiania. 

Poniższy link ci w tym pomoże ↓ 
https://www.youtube.com/watch?v=aqWvBORzZV8 
 
Postaraj się wymienić nazwy kilku dużych zwierząt. 
Czy zapamiętałeś jakieś małe zwierzęta? 
Czy pamiętasz, które zwierzęta są roślinożerne, czyli odżywiają się trawą, owocami i innymi 
roślinami? 
Które twoim zdaniem są drapieżnikami żywiącymi się innymi zwierzętami? 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aqWvBORzZV8


Brawo! Masz dużą wiedzę o świecie zwierząt. 
 
Teraz kolej na relaks. 
Usiądź z rodzicem na dywanie, tak by był odwrócony plecami. Mama lub tata czytają wierszyk, a ty 
masujesz im plecy. Później zamiana ról, to rodzic masuje twoje plecki.  
 
„Afrykański masażyk” 
 

 
 
Afrykańskie słońce mocno w plecy piecze. (rysowanie koła) 
Nasz dżip po pustynnym piasku wolno jedzie. ( rysujemy małe kółka) 
Wtem widzimy słonia, który wolno człapie. (uderzamy lekko dłońmi) 
Przy palmie siedzi małpa po głowie się drapie. (drapanie) 
A ja przytulam się mocno do mamy lub taty. (gest objęcia rodzica) 
Bo właśnie biegną do nas ogromne żyrafy. (uderzanie pięściami w plecy) 
Wtem burza piaskowa niebo przysłoniła. (rysowanie chmur) 
Cała nasza rodzina w namiocie się skryła. (rysowanie trójkąta) 
 
 

Zadanie 2 
 
Posłuchaj wiersza Jana Brzechwy „ZOO”. 
Naucz się go na pamięć. Wymyśl własną inscenizację do tego utworu. 

 

Proszę państwa, oto miś.  
Miś jest bardzo grzeczny dziś.  
Chętnie państwu łapę poda.  
Nie chce podać? A to szkoda.  
 

                 



Rudy ojciec, rudy dziadek,  
rudy ogon to mój spadek.  
A ja jestem rudy lis,  
ruszaj stąd, bo będę gryzł.  
 

      
 
Dzik jest dziki, dzik jest zły.  
Dzik ma bardzo ostre kły.  
Kto spotyka w lesie dzika,  
ten na drzewo zaraz zmyka.  
 

            
 
Pozwólcie przedstawić sobie.  
pan żubr we własnej osobie.  
No, pokaż się, żubrze. Zróbże  
minę uprzejmą, żubrze.  
 
 

 



 
Małpy skaczą niedościgle.  
Małpy robią małpie figle.  
Niech pan spojrzy na pawiana.  
Co za małpa, proszę pana!  
 

 
 
Bardzo trudno mi jest orzec.  
Czy to ptak czy nosorożec... 
  
Odpowiedz na pytania:  
 
Co znajduje się w zoo?  
Co robią małpy, lis, żubr, dzik, niedźwiedź? 
Jakie jeszcze zwierzęta można spotkać w zoo? 
 
 

 



Zadanie 3 
 
Wykonaj wszystkie polecenia zawarte w karcie pracy. 
 
 

 



Propozycja zajęć dla czterolatków na piątek (12.06.2020r.)  

Temat tygodniowy: „ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE” 
 
Temat dnia: „Zwierzęta egzotyczne”? 
 
Zadanie 1 
 
Poproś rodziców o przeczytanie bajki „Przyjaciel małpki” Stanisława Karaszewskiego. 

Możesz też posłuchać słuchowiska. Link poniżej ↓ 
https://anchor.fm/anna-budziu0144ska/episodes/Przyjaciel-mapki---S--Karaszewski-ebgfjd 
 

                                           
 
„W tropikalnej dżungli żyła sobie malutka małpka Mamunka. Małpka, jak każde dziecko, nie zawsze 
słuchała rodziców i lubiła psocić. Rodzice przestrzegali ją, żeby nie chodziła sama do dżungli, bo tam 
jest niebezpiecznie. Ale małpka mówiła, że jest bardzo zwinna i da sobie radę. Tata szympans kazał jej 
krzyczeć, gdyby pojawiło się niebezpieczeństwo. Odpowiedziała, że się zgadza i zaczęła huśtać się na 
lianach, skakać po gałęziach. Nagle liana poruszyła się, a przed małpką pojawiła się rozdziawiona, 
sycząca paszcza. Sploty zacisnęły się na małpce, bo była w objęciach boa dusiciela.  – Ratunku, na 
pomoc! – Zaczęła krzyczeć. – Ratunku! – Coraz ciszej wydawała dźwięki. Tata szympans odłamał 
grubą gałąź i mocno uderzył węża. Ten zaskoczony spadł na ziemię. Drugiego dnia małpka grzecznie 
się bawiła, a następnego – już zapomniała o niebezpiecznej przygodzie. Pod drzewami płynęła rzeka, 
a na jej drugim brzegu rosły śliczne kwiaty. Małpka weszła do wody i znów zobaczyła ogromną 
paszczę. Tym razem było w niej mnóstwo ostrych zębów. W rzece pływały krokodyle. Małpka uciekła i 
wdrapała się na drzewo. – Maaamo! Taaato! – krzyczała przerażona, bo w nią wpatrywał się potwór. 
Był to tygrys. Małpka zaczęła uciekać i zobaczyła skałę przed sobą, która się poruszyła. – Truuuuuu -  
zatrąbiła skała unosząc trąbę i poruszając uszami. – Tyyyygrysie czego chcesz od małpki? – Zapytał 
słoń. Tygrys odpowiedział, że jest głodny. Ale słoń nie chciał oddać małpki. Zagroził nawet tygrysowi, 
że go może poranić ciosami, albo rozdeptać potężnymi nogami. Kiedy tygrys odszedł, słoń pozwolił 
małpce nazrywać kwiatów na drugim brzegu, a potem zaniósł do rodziców. Małpka opowiedziała 
swoje przygody i przyrzekła rodzicom, że zawsze będzie ich słuchać. Podziękowała także słoniowi. 
Żeby mu się odwdzięczyć nazrywała dużo bananów, bo słoń je bardzo lubił. Potem zapytała: - Słoniu, 
możemy zostać przyjaciółmi?  - Ależ oczywiście! – Odparł słoń. Od tej pory byli nierozłączni. Małpka 
czuła się bezpiecznie pod opieką słonia, a słoń dostawał różne przysmaki. 
Ich przyjaźń trwała długo.” 

https://anchor.fm/anna-budziu0144ska/episodes/Przyjaciel-mapki---S--Karaszewski-ebgfjd


 

                                   
 
Jak miała na imię małpka? 
Czy słuchała swoich rodziców? 
Jakie niebezpieczeństwo groziło małpce? 
Kim dla małpki stał się słoń? 
Jak pomagali sobie nawzajem? 
Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel? 
 

Zadanie 2 
 

Pośpiewaj i potańcz przy piosence „Idziemy do ZOO”. Link poniżej ↓ 
 https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM 
 

                          

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


Idziemy do zoo, zoo, zoo 
Idziemy do zoo, zoo, zoo 
Idziemy do zoo 
Zoo, zoo, zoo 
Idziemy do zoo, zoo, zoo 
Idziemy do zoo, zoo, zoo 
Idziemy do zoo 
Zoo, zoo, zoo 
 
W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop 
W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, hop, hop 
Za ogony siebie łapią 
I na linach się się bujają 
W pierwszej klatce małpy skaczą hop, hop, hop 
A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj 
A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj 
Ciągle skrzeczą, piszczą, wrzeszczą 
Daj mi loda, ciastko, żelka 
A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj... 
Idziemy do zoo, zoo, zoo… 
 

Zadanie 3 
 
„Zwiedzamy zoo” – zestaw ćwiczeń i zabaw ruchowych.  
 

 
 
Podczas zwiedzania zoo można spotkać różne zwierzęta. 
 
„Wąż” – pełzanie na brzuchu bez użycia rąk. 
 
„Papugi” – naśladowanie ruchów dyrygenta machającego batutą. 
 
„Flaming” – chodzenie z wysoko uniesionymi kolanami, potem  stanie na jednej nodze. 
 
„Paw” – chodzenie w przysiadzie z rękami splecionymi na plecach. 
 
„Lew w klatce” – wydostanie się z objęć rodzica. 
 
„Kangury” – podskoki w parach. 
 
„Małpki” – zawijanie dziecka w koc i odwijanie. 
 
„Leniwiec” – powolne poruszanie na czworakach, przewracanie na plecy. 



Po aktywności ruchowej czas na odpoczynek. 
Wykonaj polecenia zawarte w karcie pracy. 
 
Podziel nazwy zwierząt na sylaby. 
Pod każdym obrazkiem narysuj tyle kropek, ile sylab ma wyraz. 
Pokoloruj zwierzęta. 
 
 
 
 

 
 



Przypominamy adresy e-mail grup 4-latków:  
 

Grupa IV „Muchomorki”:    muchomorki.grupa4@gmail.com  
Grupa V „Pszczółki”:            pszczolkimps2@wp.pl 
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