
                                                           20.04.2020 Poniedziałek 

TEMAT : Zwierzęta afrykańskie 

 

1. Słuchanie wiersza Z. Bronikowskiej, pt.: "Gdzie był Krzyś" 

Gdzie byłeś Krzysiu? 

- Daleko…. 

W Afryce, nad rzeką Nilem! 

A dwa kroki przede mną 

kąpały się dwa krokodyle! 

Były takie olbrzymie, 

paszcze miały szerokie 

jak bramy. 

Nie wierzysz? No to proszę, 

Możesz zapytać mamy! 

A potem hipopotam 

po szyję wylazł z błota, 

aż śmiały się goryle. 

Słonie biegały jak konie! 

Były zebry, żyrafy, szakale! 

A ja – 

Nie bałem się wcale. 

Siedziałem obok mamy 



i patrzyłem… patrzyłem…. 

Małpy jadły figi i daktyle, 

Nosorożec bawił się w strumieniu, 

a tygrysy leżały pod palmą. 

I lwa widziałem, 

A jakże! 

I chociaż było ciemno, 

nie bałem go się  także. 

Ale zabłysło światło 

i ludzie zaczęli uciekać! 

Ja chciałem jeszcze zostać, 

chciałem jeszcze poczekać, 

ale mama….. 

- O czym ty mówisz Krzysiu? 

To ci się chyba śniło. 

Skądże? 

Naprawdę to widziałem! 

To wszystko w kinie było. 

 

 

2. Rozmowa na temat wiersza. 

 Jak miał na imię chłopiec? 

 Gdzie był Krzyś? 

 Jakie zwierzęta widział chłopiec? 

 Gdzie to wszystko widział? 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

To jest mapa świata 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

A to kontynent o którym mówił Krzyś- Afryka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spróbuj pokazać na mapie w którym miejscu jest Afryka. 



 Jeśli masz w domu globus, spróbuj odnaleźć Afrykę na nim. 

3. „Podróż do Afryki samolotem” 

 Samolot -zabawa ruchowa. 

 -wyciągamy prawy kciuk do przodu- włączamy silnik 

- wyciągamy lewy kciuk do przodu- włączamy silnik 

- krzyżujemy rączki na ramionach- zapinamy pasy 

- podnosimy złączone ręce do góry zaglądamy przez nie- okienko.  

 

Można podejrzeć kroki. 

https://www.youtube.com/watch?v=M-dli21QE3A 

   

link do samej muzyki-do odsłuchania 

https://chomikuj.pl/elagromada/MUZYKA/ZABAWY+MUZYCZNO-

RUCHOWE/samoloty,2161395787.mp3(audio) 

 

4. Po wylądowaniu na sawannie spotykamy zwierzęta.  

Spróbuj je nazwać.   

https://www.youtube.com/watch?v=M-dli21QE3A
https://chomikuj.pl/elagromada/MUZYKA/ZABAWY+MUZYCZNO-RUCHOWE/samoloty,2161395787.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/elagromada/MUZYKA/ZABAWY+MUZYCZNO-RUCHOWE/samoloty,2161395787.mp3(audio)


 



 

5. Zabawa Ruchowa- „Zebra i Lew. 

Teraz troszkę się poruszajcie . Zaproście do zabawy mamę, tatę, brata lub siostrę.  Na chwil 

zamienisz się w zebrę, a Twój pomocnik w lwa :D Podczas trwania muzyki, zebra 

swobodnie biega sobie po sawannie. Na przerwę w muzyce, lew wychodził na łowy, a zebra 

zamiera w bezruchu, by nie zostać złapana przez króla :) (powtórz 2 razy). Gdy okażę się, że 

zebra jest cała i zdrowa, zamień się rolami ze swoim kompanem. 

 

6. Znajdź 3 różnice. 

(na kolejnej karcie) 

 

 

 

 

 

 

 

 


