
26.03.2020 (CZWARTEK) Małe 
i duże zwierzęta 
1) „Głosy zwierząt” – zagadki słuchowe. Zadaniem dzieci jest 
rozpoznanie, co to za zwierzątko. Rodzic naśladuje. Przygotujcie rysunki 
różnych zwierząt (psa, kota, kaczki, konia, krowy, koguta, owcy, kura) 
mogą być to też wycięte zwierzęta z gazet. Rozłóżcie je na dywanie:. 
Dzieci słuchają nagranych głosów zwierząt. Gdy odgadną nazwę 
zwierzęcia umieszczają na obrazku np. maskotkę. Zadaniem dzieci jest 
także naśladowanie poruszania się każdego zwierzęcia. 

Zachęcamy do zagadek słuchowych: 

https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU 

2) Przeczytajcie razem z Rodzicem wiersz, a następnie odpowiedz na 
pytania ☺  Chodzi kurka, Iwona Salach 

Chodzi kurka po ogródku, 

  
małe ziarnko trzyma w dzióbku. A dla kogo? A dla dzieci,  
co gromadka za nią leci.  
Po ogródku chodzi kurka 

i pazurkiem czyści piórka,  
a za kurką kogut – tatko pilnie strzeże swego stadka. Pytania do tekstu: 

• Jakie zwierzątko chodziło po ogródku?;  

• Dla kogo kura niosła ziarenko?;  

• Kto latał za kurką?;  

• Kto pilnował stada?.  



3) Rozwiążcie wspólnie zagadki. A następnie zastanów się, gdzie żyją 
te zwierzęta? Czy możemy spotkać je w Polsce?  
Po skończonym zadaniu, zachęcamy do odsłuchania piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=ddibT4Lv9oI 

• Jest królem,  
lecz nie w koronie,  
ma grzywę,  
choć nie jest koniem (lew)  

• Chociaż zawsze trąbę nosi,  
nikt o koncert go nie prosi (słoń)  

• Chociaż ma torbę,  
nie jest listonoszem.  
W swej torbie na brzuchu własne dzieci nosi (kangur)  

• Jest wielki, garbaty.  
Lecz potrafi jak tragarz dźwigać ciężki bagaż (wielbłąd)  

  
• Skacze, psoci i figluje,  

z gałęzi na gałąź przeskakuje. Kto figlarkę ową zna,  
chętnie jej banana da. (małpa)  

• Czy mnie w ZOO podziwialiście, kiedy jadłam z drzewa liście? 
Długą szyję wyciągałam,  
gdy tak sobie podjadałam (żyrafa)  

4) „Zwierzęta i ich dzieci” – Wiecie jak nazywają się dzieci dorosłych 
zwierząt? Pies- szczeniak  
Krowa- cielak  
Koń- źrebak 



Kura- kurczak Świnia- prosiak 

Wspólnie z rodzicem wyszukaj w książkach/ gazetach/ Internecie 
obrazków zwierząt dużych i małych. Która para najbardziej Ci się podoba? 
Narysuj ją lub wytnij jeśli znalazłeś obrazek w gazecie- stwórz obraz z 
dużym i małym zwierzakiem w roli głównej☺  

Zadanie na popołudnie 

1) Stwórz zwierzęta 3D  
Będzie potrzebne:  
Rolka po papierze toaletowym, wata, papier kolorowy, 
bibuła, klej, mazaki.  
Na początek narysuj z Rodzicem głowę wybranego zwierzęcia. 
Następnie doklej ją do rolki, doczep lub namaluj oczy. Później 
Pomaluj lub naklej bibułę/ papier kolorowy na rolce. Nie 
zapomnij o ogonie !☺ 

www.jbmumofone.com 



Masz więcej rolek? Świetnie ! Aby obserwować zwierzęta z 
ukrycia przyda się lornetka. Wystarczy, że przygotujesz: 

• dwie rolki po papierze toaletowym  

• zszywacz  

• dziurkacz  

• kawałek sznurka  

• papier kolorowy  

• klej  

• nożyczki  
Złącz zszywaczem dwie rolki, przyczep sznurek i udekoruj 
jak tylko chcesz swoją lornetkę☺  

 



www.ekodziecko.pl 


