
Artystyczny Klub Starszaka –zajęcia online  07. 05. 2020r. 

                  CZAS NA ZABAWĘ! 

 

1. Zoo w domu 

Potrzebne będą przedmioty i urządzenia znajdujące się w pokoju, np.: lampa stojąca 

(jako żyrafa), tapczan(jako słoń), rura od odkurzacza(jako trąba słonia), fotele(jako 

stado bawołów), poduszki(jako jeżozwierze).  

Na początku objaśnijmy maluchowi, jakie zwierzęta żyją w Zoo, czyli w pokoju. Jeśli 

dziecko zechce, może być małpką, tato- misiem- łaskotkiem, mama natomiast- lwicą. 

Misio biega za małpką ,żeby ją połaskotać, a lwica dumnie chodzi po Zoo. Biegając, 

małpka musi uważać na jeżozwierze, które wylegują się na trawie. Nie może na nie 

nadepnąć. Lwica chowa się za stadem bawołów czeka, aż małpka ją znajdzie. Na 

tapczan kładziemy rurę od odkurzacza tak, żeby zwisała na podłogę i mówimy 

małpce, że słoń za chwilę będzie pił wodę z jeziora. Trąba zanurza się w jeziorze(czyli 

podłodze) i po chwili pryska wodą po całym Zoo (rodzic lub maluch machając rurą 

udaje, że woda z trąby obryzguje cały pokój). 

 

2. Akrobacje na linie 

Rodzic przykleja na podłodze długi kawałek taśmy malarskiej. Potem prosi dziecko, by 

stanęło na niej stopa za stopą i poćwiczyło chodzenie ,,po linie,,. Rodzic też włącza się 

do zabawy.  Jeśli nie pospadaliście, to spróbujcie przejść bokiem, a potem tyłem. 

Udało się? No, to coś dla zaawansowanych: przejdźcie po linie na czworaka.  

Zabawa ta wspaniale ćwiczy mięśnie nóg i zapobiega płaskostopiu. 

 

3. Ciepło, zimno 

Rodzic prosi dziecko, żeby wybrało niewielką maskotkę. Następnie mówi dziecku, 

żeby wyszło z pokoju, bo maskotka chce się schować. Chowamy maskotkę gdzieś w 

pokoju. Gdy maluch wejdzie, mówimy ,,zimno, zimno,, a gdy zbliża się do ukrytej 

zabawki, mówimy,, ciepło, ciepło,,. Gdy malec znajdzie zabawkę, krzyczymy ,, 

gorąco,,. 

 

Życzę udanej akrobacji trzymajcie się całusów 102 pa. 

Monika Ćwik 
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Witam serdecznie moje Maluchy i ich  Rodziców.  

Dzisiaj, jeszcze będziemy zajmować się zwierzętami, tym razem egzotycznymi. 

Zapraszam! 

 

          ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE 

 

1.Zabawa z kartami pracy 

Rodzic przygotowuje ilustracje ze zwierzętami egzotycznymi. Następnie, maluch 

losuje kartę, podaje nazwę zwierzątka, pokazuje, jak się porusza i jakie wydaje 

dźwięki. Dzieli nazwę zwierzątka na sylaby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Nauka wiersza J. Brzechwy ,, Lew,, 

Lew ma, wiadomo, pazur lwi,  

Lew sobie z wszystkich wrogów drwi.  

Bo jak lew tylko ryknie,  

To wróg natychmiast zniknie.  

Rodzic próbuje nauczyć malucha wiersza na pamięć. Dorosły mówi fragment, a 

dziecko powtarza. Na koniec spróbujcie wspólnie deklamować wierszyk .Na pewno 

wam się uda! 

 

3.Masażyk do fragmentu wiersza B. Kołodziejskiego,, Zoo,, 

To ćwiczenie wykonuje się w parze- rodzic- dziecko. Jedno leży na brzuchu, drugie 

wykonuje masaż plecków. Następnie zmiana ról.  

 

Tu w zoo zawsze jest wesoło,  

Tutaj małpki skaczą w koło.   (masujemy plecy otwartymi dłońmi wykonujemy ruchy 

po okręgu) 

Tutaj ciężko chodzą słonie,     ( naciskamy płaskimi dłońmi) 

Biegną zebry niczym konie,     (lekko stukamy pięściami)  

Żółwie wolno ścieżką człapią,   (powoli, lekko przykładamy płaskie dłonie) 

W wodzie złote rybki chlapią,    (muskamy raz wierzchem, raz wewnętrzną stroną 

dłoni)  

 

4. Praca plastyczna ,,Słoń,, 

 

Potrzebne będą; farba plakatowa szara, kawałki gąbki, rysunek słonia.  

Pomaluj rysunek słonia- maczaj kawałek gąbki w szarej farbie i odbijaj ją na rysunku.  

 



 
 

Mam nadzieję, że spotkanie z egotycznymi zwierzętami spodobało się Wam. 

Przysyłajcie swoje prace plastyczne na stronę MDK. 

Pozdrawiam, Monika Ćwik  


