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1. „Jak zwierzę” – zabawa ruchowa. Dziecko porusza się przy muzyce w swoim tempie po 

pokoju, a na przerwę w muzyce stara się pokazać ruchem określone zwierzę: lew, 

krokodyl, wąż, pies i kot. 

 

2. Film edukacyjny – lekcja multimedialna – poznajcie LWA. Obejrzyj film o lwach, 

następnie rozwiąż quiz podając prawidłową odpowiedź. 

Link do filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ab7C9F6e17E 

QUIZ: 

 

 
 

POPRAWNE ODPOWIEDZI: 

1. B 2. B 3. B 4. B 

• A) Samica (pani) 

• B) Samiec (pan) 
1. Kto ma 

bujną grzywę? 

• A) Około 2 godzin 

• B) Około 16 godzin 2. Ile śpią lwy? 

• A) Tak 

• B) Nie 
3. Czy lwy 

umieją wspinać 
się na drzewa? 

• A) Same polują na 
zwierzynę 

• B) Piją mleko mamy 

4. Co jedzą 
małe lewki? 

Link do utworu muzycznego: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=-ivmMcK5zaE 

https://www.youtube.com/watch?v=Ab7C9F6e17E
https://www.youtube.com/watch?v=-ivmMcK5zaE
https://www.youtube.com/watch?v=-ivmMcK5zaE
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3. Karta pracy „Lew”. Waszym zadaniem będzie odnalezienie cienia lwa i poprowadzenie 

linii od obrazka do odpowiedniego cienia – wybierz do tego kredkę w ulubionym kolorze  

i wypowiedz nazwę koloru. 
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4. „Ryk Lwa” – uwalnianie głosu. Dziecko siada naprzeciwko opiekuna i prowadzący 

zaczyna mruczeć jak kotek, zachęca dziecko do naśladowania. Powoli mruczenie przechodzi  

w warczenie, a następnie w ryk. Następnie trzeba odwrócić kolejność: ryk, warczenie, 

mruczenie. 

Posłuchaj odgłosu wydawanego przez lwa: https://www.youtube.com/watch?v=j9Sr7Cfuk8c 

Czy ten odgłos wydaje się łagodny czy ostry? 

5. „Miny i minki” – zabawa w emocje. dajemy dziecku lusterko, opiekun prosi, aby dziecko 

zrobiło wesołą minkę. Na klaśnięcie, dziecko ma za zadanie spojrzeć w lustro i zobaczyć 

swoje odbicie z wesołą minką. Następnie dziecko pokazuje smutną, groźną, przestraszoną 

minę. Można zachęcić dziecko, aby na koniec powiedziało, która minka jest ulubiona i 

dlaczego? 

     

    

Powiedz, co czują osoby na obrazkach. Wersja łatwiejsza: wskaż – wesołą minę, złą minę, 

przestraszoną minę, smutną minę. 

6. Lew Leon – pokazanie dziecku maskotki (lub pacynki) - rozmowa dotycząca problemu 

Leona – boi się zostawać sam.  

Opiekun wyjaśnia:  

„Mam takiego małego przyjaciela, który chce być cały czas ze mną. Bardzo często inne lwy 

chcą się z nim bawić, ale on odmawia i niestety czuje się trochę samotny. A im bardziej 

samotny się czuje, tym bardziej się boi”. 

Czy macie jakiś pomysł, aby pomóc Leonowi?  

Co można mu powiedzieć, żeby się nie bał? 

Dasz radę, potrafisz, jesteś fajny, będzie fajnie – to słowa, które na pewno pomogą Leonowi. 

https://www.youtube.com/watch?v=j9Sr7Cfuk8c
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Na koniec warto wyjaśnić dziecku, że czasem gdy czują strach, mogą sobie sami dodawać 

odwagi przez mówienie do siebie wzmacniających słów. 

7. Karta pracy – „Zwierzęta”. 
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8. Praca plastyczna – „Lew”. 

Do wyboru dwie propozycje. Instrukcje wykonania pracy umieszczone są na stronie 

internetowej - http://pomyslowesmyki.blogspot.com/2016/10/lwy-zwierzaki-cudaki.html 

  

 

http://pomyslowesmyki.blogspot.com/2016/10/lwy-zwierzaki-cudaki.html
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