
Biedronki, Pszczółki – IV tydzień marca 

Temat kompleksowy: Poznajemy zwierzęta leśne i egzotyczne 

Zagadki to miła, a jednocześnie pożyteczna forma zabawy. Idealna na przechadzkę lub 

pogaduszki z dzieckiem. Zagadki nie tylko bawią, ale przyczyniają się do poznawania 

i rozszerzania wiadomości, zaciekawiają, skłaniają do obserwacji otaczającego świata, 

rozwijają umiejętności twórcze. Rozwiązywanie zagadek ćwiczy u dzieci logiczne myślenie 

i analizowanie tekstu, także pamięć, uwagę, spostrzegawczość i wyobraźnię. Zagadki 

kształtują procesy motywacji i emocji u dzieci. Odgadywanie ich sprawia dzieciom wiele 

radości, przyjemności i satysfakcji. 

 

Film dla dzieci pozwalający zapoznać się ze zwierzętami leśnymi: 

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

Zagadki dotyczące poznanych w filmie zwierząt: 

Na wysokich nogach, 

z dużymi rogami, 

po leśnych mknie drogach, 

staje za drzewami. 

JELEŃ 

 

Ma brązowe, śliczne oczy, 

nóżki zgrabne, cienkie. 

Czy widziałeś kiedyś w lesie 

płochliwą… SARENKĘ 

 

To rude zwierzątko, 

w dziupli sobie mieszka. 

Skacze po gałęziach, 

kocha się w orzeszkach. 

WIEWIÓRKA 

 

Ten ptak nie ma czasu śpiewać, 

bo czas spędza lecząc drzewa. 

I by zwalczać drzew chorobę, 

musi w drzewa stukać dziobem. 

DZIĘCIOŁ 

 

Ogon, uszy ma i kły 

- psa daleki krewny. 

W bajkach tylko bywa zły, 

w lesie jest potrzebny. 

WILK 

 

On jest dziki, on jest zły, 

on ma bardzo ostre kły. 

A kto w lesie go spotyka 

ten na drzewo szybko zmyka. 

DZIK 

 

Krótki ogon, długie uszy, 

nie ma go w przedszkolu. 

Żyje sobie w leśnej głuszy, 

lub kica po polu. 

ZAJĄC 

 

Ma okrągłe oczy, 

świetnie widzi w nocy. 

Doskonale słyszy, 

poluje na myszy. 

SOWA 

 

Jak płomień rudy 

wśród drzew pomyka. 

Chętnie by porwał, 

gąskę z kurnika. 

LIS 

 

Słychać ją wokoło 

wśród sosen i buków, 

jak woła wesoło: 

kuku, kuku, kuku! 

KUKUŁKA 

 

Te i inne zagadki możecie Państwo znaleźć na stronie: 

http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+zwierzętach+leśnych 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WKIjwCT_oMI
http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+zwierzętach+leśnych


Film dotyczący zwierząt egzotycznych: 

https://www.youtube.com/watch?v=xlXEn3l6vYM 

Dodatkowe zagadki dotyczące zwierząt poznanych w filmie: 

 

Noszę pancerz na grzbiecie, 

w nim domek swój mam. 

Wolno spaceruję, 

choć cztery nogi mam. 

ŻÓŁW 

 

Kolorowe piórka ma, 

wciąż powtarza to co ja. 

PAPUGA 

 

Jest królem, 

lecz nie w koronie, 

ma grzywę, 

choć nie jest koniem. 

LEW 

 

Malowana bywa 

na ulicach miasta. 

A w Afryce biega żywa, 

ale też pasiasta. 

ZEBRA 

 

Każdego ZOO jest ozdobą. 

Choć nie gra w orkiestrze 

trąbę nosi z sobą. 

SŁOŃ 

 

Na żółtej skórze 

cętki brązowe. 

A długa szyja 

unosi głowę. 

ŻYRAFA 

 

Afrykański zwierzak duży 

lubi spędzać czas w kałuży. 

HIPOPOTAM 

 

 

Na pustynię wyrusza, 

nie przeraża go susza. 

Garby ma na grzbiecie. 

O kim myślę, wiecie? 

WIELBŁĄD 

 

Najodważniejszego 

przestraszyć by mógł. 

Ten zwierz, co na nosie, 

ma potężny róg. 

NOSOROŻEC 

 

Kot ogromny, pręgowany. 

Bywa w cyrku – tresowany. 

TYGRYS 

 

Nie chodzi, a pełza, 

syczy groźnie wciąż, 

nie zbliżaj się do niego, 

bo to właśnie… WĄŻ 

 

Gdy zobaczysz ją w ZOO, 

robi Ci się wesoło. 

Skacze, broi, miny stroi, 

ludzi wcale się nie boi. 

MAŁPA 

 

Chociaż ma torbę, 

nie jest listonoszem. 

W swej torbie na brzuchu 

własne dzieci nosi. 

KANGUR 

Te i inne zagadki znajdą Państwo na stronie: 

http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+zwierzętach+egzotycznych 

https://www.youtube.com/watch?v=xlXEn3l6vYM
http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+zwierzętach+egzotycznych


Praca plastyczna – żaba 

Zachęcamy Państwa do wykonania 

z  dzieckiem prostej pracy 

plastycznej z orgiami płaskiego. 

Potrzebne będą: 

- dwa duże zielone koła 

- dwa zielone koła średniej 

wielkości 

- dwa małe zielone kółka 

- dwa małe kółeczka czarne 

- klej w sztyfcie lub introligatorski 

- kartka A4 (kolorowa lub biała) 

Jedno z dużych kół oraz dwa kółka 

średnie dziecko składa na pół. 

Zaczyna od przyklejenia dużego 

koła na środku kartki, następnie 

przykleja kółka średnie jako łapki. 

Duże złożone koło nakleja nad 

tułowiem żabki. Po odgięciu buzi 

żabki, po dwóch stronach nakleja 

oczka, a w środku nich – źrenice. 

Żabka gotowa do kumkania! 

 

 

 

 

 

 

Na kolejnej stronie znajdziecie Państwo kartę pracy w związku z kontynuacją akcji  

„SOWA – MĄDRA GŁOWA”. Prosimy o jej wydrukowanie i wypełnienie, a po zakończeniu 

przerwy – przyniesienie do Przedszkola. Na kolejnych stronach znajdują się propozycje 

kolorowanek dostosowanych do tematu kompleksowego. 

 

Serdecznie pozdrawiamy. 

Nauczycielki: Anna Duszyńska, Sylwia Duszyńska, Beata Molenda, Małgorzata Wiatrak, 

Monika Wróbel-Hajduła 



Imię i nazwisko …………………………………………………………. 

SOWA MĄDRA GŁOWA 

 

Zad.1. Narysuj linie wzdłuż śladów.  



 

 

  



 


