05.06.2020 „Zwierzaki cudaki”
1. Ilustrowanie ruchem słowa piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=ddibT4Lv9oI

Biegniemy do zoo
Ref: Biegniemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo, zoo, zoo
Biegniemy do zoo
Zoo, zoo, zoo

Biegniemy
Idziemy
Biegniemy
x2

1. Hipopotam po wybiegu: tup, tup, tup
Hipopotam po wybiegu: tup, tup, tup
Jak się zgrzeje, to do wody
Skacze sobie dla ochłody
Hipopotam po wybiegu: tup, tup, tup
A tuż obok lwy ziewają: łał, łał, łał
A tuż obok lwy ziewają: łał, łał, łał
W słońcu dziś się wygrzewają
Z nudów nam się przyglądają
A tuż obok lwy ziewają: łał, łał, łał

Tupiemy

Ref: Biegniemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo, zoo, zoo
Biegniemy do zoo
Zoo, zoo, zoo

Biegniemy
Idziemy
Biegniemy

Skaczemy
Tupiemy
Pokazujemy rękami szeroko paszczę lwa

Patrzymy przez lornetkę zrobioną z rąk
Pokazujemy rękami szeroko paszczę lwa

x2

2. Foki głodne, jeść wołają: am, am, am
Foki głodne, jeść wołają: am, am, am
Niech nam obiad już podają
Bo nam w brzuszku marsza grają
Foki głodne, jeść wołają: am, am, AM
Głowę w chmurach ma żyrafa: hen, hen, hen
Głowę w chmurach ma żyrafa, hen, hen, hen
Z góry patrzy na każdego

Wyciągami ręce przed siebie i kłapiemy

I małego, i dużego
Głowę w chmurach ma żyrafa, hen, hen, hen

Pokazujemy mało, dużo
Wyciągamy całe ciało w górę

Ref: Biegniemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo, zoo, zoo
Biegniemy do zoo
Zoo, zoo, zoo

Biegniemy
Idziemy
Biegniemy
x3

Głaszczemy się po brzuchu
Wyciągami ręce przed siebie i kłapiemy
Wyciągamy całe ciało w górę,
Przykładamy rękę do czoła jakbyśmy
wypatrywali czegoś bardzo daleko

2. Zabawa w której trzeba wykazać się refleksem i sprawnością manualną.
Zamknięta dłoń z kciukiem skierowanym ku dołowi to słoń.
Zamknięta dłoń z wystającym w górę małym palcem to mrówka
Zamknięta dłoń z skierowanym ku górze palcem wskazującym to człowiek
Gdy wszyscy przećwiczą gesty, jedna osoba opowiada historię: „Słoń niszczy człowieka
depcząc po nim, człowiek niszczy mrówkę miażdżąc ją, a mrówka męczy słonia wchodząc
mu do ucha”
3. Doprowadź dzieci do ich rodziców

4. Zabawy ze zwierzątkami z zoo 
Pingwinki
https://www.youtube.com/watch?v=C3hg36xItpM
Małpka Filomena
https://www.youtube.com/watch?v=MDviumq2RE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2RSTRrXuoNigAEBZgVH_6ipgHVJCNiGMKW3vVMz
glVzsiN9TEbMWluP3I
Małgorzata Kosik (DJ MIKI) - Ręce do góry
https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A
Papuga kolorowa
https://www.youtube.com/watch?v=JUd0UOYIMkk
Zuzanna Żyrafa
https://www.youtube.com/watch?v=iO5jDJsl0h0
5. Zabawy z kartami ruchowymi

