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PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI DLA SKRZACIKÓW 

O TEMATYCE ZWIERZĘTA MAŁE I DUŻE 

 

Drodzy rodzice ! 

Pamiętajmy, że samodzielne dziecko będzie sobie lepiej radzić w dorosłym życiu i łatwiej przyjdzie 

mu zmagać się z codziennością. Zachęcamy do wykorzystywania czasu spędzonego w domu do 

wdrażania dzieci do codziennych obowiązków domowych. 

Przedstawiamy przykładowe zadania do wykonania dla poszczególnych grup wiekowych. 
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1. Skrzaciki nie zapominajcie również o codziennych nawykach higienicznych 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZE8pcBtOgY&t=52s 

 

2. Zapoznanie z wierszem „Może zobaczymy” H. Bechlerowa  

Idźmy leśną ścieżką  

Cicho, cichuteńko,  

Może zobaczymy  

Sarniątko z sarenką. 

 Może zobaczymy  

Wiewióreczkę małą,  

Jak wesoło skacze 

 z gałęzi na gałąź. 

 I niech nikt po lesie  

Nie gwiżdże, nie woła-  

Może usłyszymy  

Pukanie dzięcioła.  

A może zaśpiewa  

Między gałązkami  

Jakiś mały ptaszek,  

Którego nie znamy.  

I będzie nas witał  

Wesoło piosenką.  

Tylko idźmy lasem  

Cicho, cichuteńko. 

Pytania do wiersza: 

O jakim miejscu jest mowa w wierszu?; Jak należy się w tym miejscu zachować?; Dlaczego 

powinniśmy być tam cicho?; Jakie zwierzęta mieszkają w lesie?. 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZE8pcBtOgY&t=52s


3 

 

3. Obejrzyjcie filmik o zwierzętach leśnych 

https://www.youtube.com/watch?v=MhW_l3nlVWY 

 

4. Praca plastyczna „Leśne obrazy”- namaluj farbami na kartce las. 

Następnie: 

 wybierz zwierzątka żyjące w lesie; 

 pokoloruj je; 

 wytnij pomocą rodzica; 

 przyklej w odpowiednich miejscach  w swoim lesie; 

 

 

 

5.Wiewiórki do dziupli- zabawa ruchowa 

Wyznaczamy dziecku miejsce, które będzie dziuplą. 

Dziecko wchodzi do powstałego kółeczka i jest wiewiórką w dziupli. Na znak rodzica opuszcza dziuplę 

i swobodnie biega, skacze, na kolejny znak wraca do dziupli.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MhW_l3nlVWY
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6. Wykonaj karty pracy 
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7. Zachęcamy do odbycia wirtualnej wycieczki po Zoo w Warszawie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xD2na4OXzps 

 

8. Obejrzyjcie zdjęcia zwierząt, poznajcie ciekawostki na temat ich życia: zwyczajów, 

pokarmu, wielkości, historii 

http://archiwum.zoo.waw.pl/wizyta-w-zoo/poznajmy-sie/mieszkancy-zoo.html 

 

9. Zapoznanie z piosenką „Idziemy do Zoo”- spróbujcie zaśpiewać refren 

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 
Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

https://www.youtube.com/watch?v=xD2na4OXzps
http://archiwum.zoo.waw.pl/wizyta-w-zoo/poznajmy-sie/mieszkancy-zoo.html
https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM
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Zoo, zoo, zoo 
Idziemy do zoo, zoo, zoo 
Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 
Zoo, zoo, zoo 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 
Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 

Bo tak już jest to zrobione 
Trąbą piją wodę słonie 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 
No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 
No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 

Nie wiadomo wciąż dlaczego 
Humor dopisuje hienom 

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

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 

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 

... 

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 

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 
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10. Masażyk zoo 

Rodzic masuje i rozgrzewa swoje ręce, pocierając dłoń o dłoń- Wykonuje masaż dziecku zgodnie z 

instrukcją. Później zamieniamy się z dzieckiem rolami. 

Tutaj w ZOO jest wesoło, Tutaj małpki skaczą w koło,  (skoki dłonią po okręgu) 

Tutaj ciężko chodzą słonie,  (naciskanie pleców wewnętrzną stroną dłoni) 

 Biegną zebry niczym konie,  (lekkie stukanie dłońmi zwiniętymi w pięści) 

 Żółwie wolno ścieżką kłapią,  (powolne lekkie przykładanie dłoni za dłonią do pleców)  

W wodzie złote rybki chlapią,   (pocieranie pleców raz wewnętrzną, raz zewnętrzną stroną dłoni)  

Szop pracz, takie czyste zwierzę, Ciągle sobie coś tam pierze.  (pocieranie dłońmi pleców)  

Struś dostojnie w koło chodzi, Spieszyć mu się nie uchodzi,  (powolne kroczenie po plecach dwoma 

palcami) 

 A w najdalszej części zoo, Dwa leniwce się gramolą,   (wolne przesuwanie dłoni z góry do dołu, z 

boku ku środkowi  pleców)  

Wolno wchodząc na dwa drzewa, Gdzie się każdy z nich wygrzewa,  (zatrzymanie dłoni)  

I zapada w sen głęboki… 

 

11, „Lew z bujną grzywą”- praca plastyczna  

Pokoloruj twarz lwa, a grzywę wyklej żółtą, brązową i pomarańczową bibułą pociętą na kawałeczki 
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12. Kolorowe paugi- rozmowa swobodna na temat  wyglądu papug. 

Zwracamy uwagę na ich ubarwienie oraz dzioby. 

 

 

13. Co potrafi robić papuga? Odpowiedź po wysłuchaniu wierszyka J. Brzechwy „Papuga”. 

„Papużko, papużko, 

Powiedz mi coś na uszko.” 

„Nic nie powiem, boś Ty plotkarz, 

Powtórzysz każdemu, kogo spotkasz.” 

 

14. Papugi do gniazd- zabawa ruchowa 

W pokoju rozkładamy kilka przedmiotów w różnych kolorach. Dziecko swobodnie biega po pokoju, na  

sygnał rodzica podąża w kierunku miejsca, gdzie leży przedmiot w podanym przez rodzica kolorze. 
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Policz papużki na każdej gałązce 

 



14 

 

15. „Koty i kotki” 

Rozmowa z dzieckiem o kotkach: Jakie są kotki?; Za co je lubimy?; Jakie mają zwyczaje?; Jak miauczą? 

Wskaż kotka domowego, rysia i żbika. Jak myślicie, który z nich jest największy, a który najmniejszy?  

        Kot domowy 

    Ryś ( drapieżny kot) 

  Żbik  ( dziki krewny kota domowego) 
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16. Wykonaj karty pracy 
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17. „Groźny pies” – rozmowa z dzieckiem połączona z nauką postawy obronnej podczas              

ataku psa. 

Agresywny pies wysyła znaki ostrzegawcze: 
 

 ma zjeżoną sierść, 

 położone uszy, 

 sztywne nogi, 

 uniesiony ogon, 

 warczy, szczeka, pokazuje zęby, skacze dookoła osoby, którą osacza. 

 

Co wtedy zrobić? 

 Stań, nie uciekaj. 

 Nie patrz psu w oczy. 

 Nie okazuj strachu. 

 Nie odwracaj się, zwłaszcza jeśli jest duży, bo gdy skoczy na ciebie, może Cię przewrócić. 

 Stań do psa bokiem, na lekko rozstawionych nogach. To pozwali Ci utrzymać równowagę. 

 Staraj się przyjąć pozycję żółwia. Ochronisz te części ciała, które zwykle gryzie pies. 

 

 

Pies, zniechęcony taką postawą i brakiem reakcji ze strony ofiary, na ogół odchodzi. 
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18. „Uciekaj, myszko” – zabawa ruchowa. 

 

Dzieci wcielają się w rolę myszek. Rodzic rozkłada materiały, które są domkami myszek.                                        

Gdy muzyka gra, dziecko, omijając materiały porusza się w sposób zgodny z poleceniem. 

Przykładowe polecenia: Chodzenie na palcach / Głośne tupanie / Unoszenie wysoko rąk / Chodzenie 

na czworakach.  

Gdy muzyka przestaje grać, dziecko musi szybko odnaleźć dla siebie materiał (domek) i stanąć w niej, 

gdyż zbliża się duży kot. 

 

19. Propozycje ćwiczeń ruchowych do muzyki 

 Rytmiczna rozgrzewka w podskokach 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 Ćwiczenia z liczeniem  

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg 

 Dźwięki wysokie i niskie w podskokach 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

 

POWODZENIA ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU
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Dla chętnych 
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