
 

 

 

 

Witajcie Smoki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bajka do czytania - O słoniu, który chciał być zebrą 

(bajkoterapia) 
cele: rozwijanie wyobraźni, wyzwalanie emocji w pokonywaniu napotykanych przez bohatera trudności, 

wyrabianie empatii 

 

Żył sobie dawno temu słoń, który strasznie chciał być zebrą. Zebry są takie piękne  

i smukłe, mają paski i biegają stadami, nie to co ja duży, szary samotny słoń. Tak właśnie 

myślał sobie nasz słoń, spoglądając codziennie na pasące się w okolicy zebry. Ponieważ  

o niczym innym nie marzył postanowił, że zostanie zebrą. 

                           
Najpierw miesiącami jadł tylko pięć małych listków i cztery źdźbła trawy aż stał się strasznie 

chudy, potem nauczył się wciągać trąbę tak, że z daleka mogła przypominać pysk, umiał 

także złożyć uszy na cztery części  tak, że były zupełnie małe a na sam koniec słoń wytarzał 

się w białym piasku i przy użyciu gałęzi umoczonej w błocie, zrobił sobie na grzbiecie 

ciemne paski. Był z siebie bardzo zadowolony. Ale czy naprawdę wyglądał jak zebra? Słoń 

postanowił, że pójdzie nad wodopój i zapyta pierwsze napotkane zwierzę, czy jest zebrą. Jeśli 

zwierze potwierdzi będzie to znaczyło, że udało mu się spełnić marzenie.  

Pierwszym zwierzęciem jakie spotkał słoń była antylopa. Biegła właśnie przed siebie, 

jak to antylopy mają w zwyczaju, kiedy dostrzegła idące ku niej zwierzę. Przystanęła 

zainteresowana. 

                                         
- Dzień dobry, antylopo - powiedział bardzo grzecznie słoń. 

- Dzień dobry, słoniu - odparła antylopa. 



- Nie jestem słoniem, jestem zebrą. 

- Zebrą? - zdziwiła się antylopa. - Nie jesteś zebrą. Jesteś bardzo chudym słoniem, który 

chyba unurzał się w błocie. 

- Ależ nie, antylopo zapewniam cię, że jestem zebrą! Spójrz na mnie, nie mam trąby i mam 

paski, jak zebra. 

Antylopa przekrzywiła głowę, obeszła słonia dookoła, przyglądając się mu bardzo uważnie. 

- Moim zdaniem, jesteś chudym, brudnym słoniem, ale może się mylę. My antylopy nie 

jesteśmy szczególnie mądre. Powinieneś zapytać kogoś mądrzejszego. Na razie pójdę z tobą 

bo jestem bardzo ciekawa, czym naprawdę jesteś. 

- Zapewniam cię, że zebrą. 

Słoń i antylopa szli więc dalej, aż natknęli się na pawiana, który siedząc pod wielkim 

drzewem jadł sobie spokojnie jego owoc. 

                     

 

- Witaj, Pawianie - słoń starał się być zawsze grzeczny. 

- Witaj słoniu, witaj antylopo. 

- Nie jestem słoniem, tylko zebrą - powiedział słoń. 

- On nie jest słoniem tylko zebrą. Przynajmniej tak mówi - poparła go antylopa. 

Pawian podrapał się po głowie, obszedł słonia dookoła, dotknął jego boku, poklepał po 

zwiniętej trąbie, po czym ponownie usiadł pod drzewem. 

- E tam, jesteś słoniem. Bardzo dziwnym słoniem ale jednak słoniem. 

- Jestem zebrą, małpo - Słoń tupnął nogą bo był już zmęczony i bardzo zły. - Gdybym był 

słoniem miałbym trąbę i olbrzymie uszy, i byłbym szary, i okrągły. 

Pawian ponownie podrapał się po głowie. 

- Choć jestem pewien że jesteś słoniem, a jestem bardzo mądrym zwierzęciem, pójdę razem  

z tobą do Lwa, który rządzi sawanną i on powie nam jakim jesteś zwierzęciem. 

I tak słoń, antylopa i pawian poszli przed siebie szukając lwa. Znaleźli go wylegującego się  

w słońcu, wśród wysokich traw. 

                       



 

- Jak się masz, Lwie? - powiedział nadal uprzejmie słoń. 

Lew otworzył jedno oko. 

- Witajcie pawianie, antylopo - tu lew lekko mlasnął - i ty słoniu. 

- Ten słoń twierdzi, że nie jest słoniem, tylko zebrą - powiedział pawian. - Powiedz nam więc 

Lwie, który dobrze znasz wszystkie zwierzęta, czy to zwierze to słoń czy zebra? 

Lew ziewnął, przeciągnął się, po czym zaczął się uważnie przyglądać słoniowi, który starał 

się wyglądać jak najbardziej zebrowato, jak tylko potrafił. Lew przyglądał się mu bardzo 

długo: 

- Przykro mi słoniu ale nie jesteś zebrą. Jesteś chudym, złym, brudnym i chyba zmęczonym 

zwijaniem trąby słoniem. Powiedz mi słoniu, czemu udajesz zebrę? 

- Bo zebry są ładne i mają paski. Nie to, co słonie - powiedział słoń, który miał już wielkie łzy 

w oczach. 

- Ależ słoniu, mylisz się. Każde zwierzę na sawannie zazdrości słoniom. Jesteście takie duże, 

macie takie piękne długie trąby, nie musicie bać się lwa, jak antylopy i zebry, pamiętacie 

wszystko co wam się przydarzyło i macie takie mądre oczy, że nawet najgłupszy słoń 

wygląda mądrzej niż najmądrzejszy pawian. Po co miałbyś być zebrą, skoro możesz być 

takim cudownym słoniem? 

Słoń, który nigdy nie myślał, że jest cudowny, zupełnie nie wiedział, co myśleć. 

- Czy to prawda? - zapytał pawiana. 

- Tak słoniu, to prawda. Lew ma rację, powinieneś iść do domu umyć się i coś zjeść. 

- Ty też tak myślisz, antylopo? 

- Ależ tak, słoniu - antylopa płochliwie spojrzała na lwa. - Powinniśmy jak najszybciej iść do 

domu. 

- O tak, idźcie do domu i nie zawracajcie mi głowy - Lew położył się w słońcu i zamknął 

oczy. 

            Słoń nigdy w życiu nie czuł się tak dobrze. Podziękował pawianowi i antylopie  

i wrócił do swojego domu. Umył się, najadł, rozwinął trąbę i uszy. Był bardzo, bardzo 

zadowolonym z siebie słoniem. Oczywiście do czasu, kiedy pewnego dnia nad wodopojem 

nie zobaczył żyrafy. 

 

Pytania do bajki: 

O kim opowiada bajka – które zwierzę jest głównym bohaterem bajki? 

Kim chciał być słoń i dlaczego? 

Kogo poradził się słoń w sprawie bycia zebrą? Z jakimi zwierzętami rozmawiał? 

Co powiedział słoniowi lew i inne zwierzęta? Czy powiedziały słoniowi prawdę? 

Czy słoń poczuł się dobrze? 

Jak Ty się czujesz, gdy ktoś Ci mówi o Tobie miłe słowa? 

Czy ty również lubisz mówić innym coś miłego? Jak czują się ludzie, którym mówisz coś miłego? 



 

 

SŁONIK BALONIK – zabawa z piosenką  (posłuchaj, obejrzyj, potańcz): 

https://www.youtube.com/watch?v=64K_G0KsC1k 

Słonik Balonik na trąbie gra trititititi trala la… 

 

Wyliczanka - SZÓSTKA SŁONI- Śpiewaj i licz 

 cele: utrwalenie wyglądu słoni, utrwalenie liczenia do sześciu (liczebniki główne i porządkowe), 

wyrabianie poczucia rytmu. 

 

Edukacyjna WYLICZANKA DLA DZIECI opowiadająca o sześciu słoniach siedzących na drzewie.  

  

TEKST:  

Szóstka słoni siedziała na drzewie  

Jak tam weszły, tego nikt nie wie  

Nagle zerwał się potężny wiatr  

Pierwszy słoń spadł prosto na ziemie  

Piątka słoni siedziała na drzewie 

 Jak tam weszły, tego nikt nie wie  

Nagle zerwał się potężny wiatr 

 Drugi słoń spadł prosto na ziemie  

Czwórka słoni siedziała na drzewie 

Jak tam weszły, tego nikt nie wie 

 Nagle zerwał się potężny wiatr 

 Trzeci słoń spadł prosto na ziemie  

Trójka słoni siedziała na drzewie  

Jak tam weszły, tego nikt nie wie  

Nagle zerwał się potężny wiatr  

Czwarty słoń spadł prosto na ziemie 

 Dwójka słoni siedziała na drzewie  

Jak tam weszły, tego nikt nie wie  

Nagle zerwał się potężny wiatr 

 Piąty słoń spadł prosto na ziemie  

Ostatni słoń został sam na drzewie 

 Zamknął oczy, czekał cierpliwie 

 Lecz nim zerwał się potężny wiatr 

 Gałąź pękła, słoń z drzewa spadł 

 

https://www.youtube.com/watch?v=64K_G0KsC1k


 

Jak narysować słonia? Rysuj z nami! 
cele: doskonalenie zdolności manualnych, wyrabianie sprawności grafomotorycznych, kształcenie wyobraźni 

 

Jak narysować słonia? Wystarczy ołówek, kredki, nasze rysowanki i zwierzak gotowy! Wspaniała, 

kreatywna zabawa. 

    

   https://www.youtube.com/watch?v=63OdIjKAaH0 

                                          

      https://www.youtube.com/watch?v=a8dYxr7AOvM 

 

Czy wiesz co to za zwierzę - Odgłosy zwierząt - nauka przez zabawę 
cele: rozpoznawanie najważniejszych  zwierząt  Afryki, poznanie wydawanych przez nie dźwięki a także 

uczenie zapisu ich nazwy 

https://www.youtube.com/watch?v=qkA2NHliZtg 

Bajka/filmik o zwierzętach Safari. Wesoła rodzinka wyjechała na wakacje na Safari i poznaje 

przeróżne zwierzęta. Razem z nimi możecie zgadywać i poznawać zwierzaki. Trzy papużki 

zapraszają do wspólnej zabawy i nauki. Rodzinka podjeżdża turystycznym autkiem pod cień 

zwierzaka. Pojawia się dźwięk wydawany przez dane zwierzę. Twoim zadaniem jest 

odgadnięcie ,, CO TO ZA ZWIERZĘ ?!’’ Po odgadnięciu zwierzak pojawi się w całości, do 

tego będą zlatywały literki, które nauczą Cię jak się pisze nazwę danego zwierzaka. Po czym 

w nagrodę, rodzinka będzie biła głośne brawa – specjalnie dla Ciebie ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=63OdIjKAaH0
https://www.youtube.com/watch?v=a8dYxr7AOvM
https://www.youtube.com/watch?v=qkA2NHliZtg


LEW Z ROLKI –praca plastyczna 

cele: kształcenie kreatywności, wyrabianie sprawności manualnych 

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

Potrzebne materiały: 

 rolka po papierze toaletowym 

 żółta farba plakatowa, pędzel, kubek z wodą 

 cienki pasek żółtego kartonu  lub filcu- na ogon 

 1-2 pomarańczowe foremki do muffinek 

 2 plastikowe ruchome oczka 

 czarny flamaster 

 klej biurowy 

 3 żółte papierowe kółka ( jedno o średnicy 5 cm, 2 o średnicy 2,5 cm) 

 Nożyczki 

Rolkę po papierze toaletowym malujemy na żółto. 

Do wyciętego żółtego kółka (możemy go odmierzyć foremką od muffinki) z papieru 

przyklejamy plastikowe ruchome oczka, rysujemy nos i pyszczek lwa. Jedną lub dwie 

foremki do muffinek sklejamy ze sobą i wklejamy do środka ozdobione wcześniej kółko. Tak 

przygotowaną głowę przyklejamy do rolki. Dwa mniejsze kółka zginamy na pół,   

dorysowujemy pazury i przyklejamy je u dołu rolki.  

Z tyłu doklejamy ogon z paska kartonu lub filcu i na końcu ogona robimy nożyczkami 

frędzelki. 

 

 

I gotowe! 

 

 

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


 

Zabawa matematyczna  z przeliczaniem 

cele: doskonalenie przeliczania, ćwiczenie analizy wzrokowo- ruchowej 

https://www.youtube.com/watch?v=aGEn_6VY95E 

Zabawa matematyczna z wykorzystaniem kolorowego makaronu: 

Do tej zabawy można użyć różnego materiału: makarony, nasiona, np. fasolki, a także inne 

naturalne tworzywa, jak: kasztany, patyczki, liście, itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aGEn_6VY95E


 

Klepiemy do rytmu - zabawa rytmiczna 

  
cele: rozwijanie poczucia rytmu, ćwiczenie uważnego słuchania i prawidłowej reakcji na polecenia  

 
https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4


Ciekawski George – film 
cele: odkrywanie wartości świata, sympatyzowanie z bohaterem, wyrabianie wrażliwości na problemy innych. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-UtR-fCWRYs 

Ciekawski George to sympatyczna małpka  

Ciekawski George w pierwszym pełnometrażowym filmie animowanym. Odkryj w jaki 

sposób George, ciekawski zwierzak o wiecznie niezaspokojonym głodzie przygody, spotkał 

po raz pierwszy Człowieka w Żółtym Kapeluszu i pomógł mu dotrzeć do wielkiego miasta. 

Ciekawość George'a dostarczy obu przyjaciołom masy kłopotów - a Tobie doskonałej 

zabawy! Poznaj najbardziej zwariowaną małpkę świata i jej niesamowite podróże z dżungli 

do miasta w poszukiwaniu wielkiej przygody! Rozkoszny, zabawny i ciekawski - George 

dostarczy Ci nieprzerwanej zabawy, podczas której będziesz się nieustannie śmiać! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-UtR-fCWRYs


 

 

Zabawa paluszkowa do wiersza K. Sąsiadka „Pięć małpek” 

cele: rozwijanie motoryki małej , koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz  pamięci słuchowej, wzbogacenie 

słownictwa 

PIĘĆ MAŁPEK 

„W dżungli kilka małpek żyło, 

A dokładnie pięć ich było. (Zaciskamy dłoń, chowając kciuk do środka.) 

„Pierwsza małpka 

taka mała,” (Wyprostowujemy najmniejszy palec.) 

„Druga małpka 

wciąż skakała,” (Wyprostowujemy kolejny palec.) 

„Trzecia małpka 

wciąż płakała,” (Wyprostowujemy środkowy palec.) 

„Czwarta małpka 

wciąż się śmiała,” (Wyprostowujemy wskazujący palec.) 

„Piąta małpka 

tak śpiewała:” (Wyprostowujemy ostatni palec – kciuk.) 

„W dżungli kilka małpek żyło, 

A dokładnie pięć ich było … itd.” (Zaciskamy dłoń, chowając kciuk do środka.) 

 

 

 



Zabawa ruchowa- Ręce do góry 

cele: kształcenie ekspresji ruchowej i wyobraźni muzycznej 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

Małgorzata Kosik (DJ MIKI) - Ręce do góry  Ręce do góry hop sa sa , nie siedź , tańcz razem 

z Dj Mikim i Małpką Melą  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A


WYTNIJ I SKLEJ MAŁPKĘ  - ZAJĘCIA PLASTYCZNO- TECHNICZNE  

cele:  rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej, wdrażanie do precyzyjnego wycinania szablonów 

https://kwiecien.academy/wp-content/uploads/2020/04/ma%C5%82pka-1024x724.jpg 

 

W taki sam sposób można wykonać SŁONIA: 

https://kwiecien.academy/wp-content/uploads/2020/04/slon-1024x724.jpg 

 

https://kwiecien.academy/wp-content/uploads/2020/04/ma%C5%82pka-1024x724.jpg
https://kwiecien.academy/wp-content/uploads/2020/04/slon-1024x724.jpg


Zabawa matematyczna przy piosence „Camel Kamila”  

cele:  wyrabianie sprawnego przeliczania w czasie zabawy, aktywizowanie czynności w zabawie 

https://www.youtube.com/watch?v=uVma6GrTzC4 

 

Camel Kamila ma 3 garby  (3 x) wielbłąd to wielki zwierz, bam bam bam   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uVma6GrTzC4


 

 

Co to za zwierzęta? Znajdź ich nogi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maska Pawiana – pokoloruj i wytnij 

 

 

 

 



Zabawa ruchowa z podskokami – Kto tak skacze?  
cele: doskonalenie sprawności ruchowej (podskoki), sposoby poruszania się zwierząt 

 

 „Wygibasy z naszej klasy” to zestaw piosenek dla dzieci, który dzieciom oraz ich rodzicom 

ma uzmysłowić, jak ważna jest aktywność fizyczna. 
 

.https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 
 
Niezwykle ważna sprawa - jak skacze mała żaba? 

Jak skacze mała żaba? Zaraz pokażę Ci 

                    Hop hop, skacze tak. Hop hop, właśnie tak. 

                    Hop hop, skacze właśnie tak. Hop hop, skacze tak. 

                    Hop hop, właśnie tak. Hop hop, skacze właśnie tak. 

A kto pokazać może jak skacze mała koza? 

Jak skacze mała koza zaraz pokażę Ci. 

                     Hop hop, skacze tak……….. 

Może ktoś mi powie jak skacze nosorożec? 

Jak skacze nosorożec zaraz pokażę Ci. 

                     Hop hop, skacze tak……….. 

.A teraz jest zagadka - jak skacze mała kaczka? 

Jak skacze mała kaczka zaraz pokażę Ci 

                     Hop hop, skacze tak……….. 

Pokazać ktoś potrafi jak skaczą przedszkolaki? 

Jak skaczą przedszkolaki zaraz pokażę Ci.                      

                      Hop hop, skaczą tak……….. 

Hop hop, hop hop, hop hop, hop hop 

 

 

 POZDRAWIAMY SMOKI . 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ

