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 „tAKIE PI KNE WSZYSTKIE KRAJE, Ę
   ICH TRADYCJE  ,OBYCZAJE-
PRZEDSZKOLAKA PODRÓ  PRZEZ WIAT.''Ż Ś

              Przedszkolaki podróżują po świecie już drugi rok.
W tym roku odwiedziły: Europę, Australię, Amerykę, 
Południową i Antarktydę.
Zapoznały się z kulturą, zwyczajami, ciekawostkami 
dotyczącymi tych kontynentów.
Z wielkim zaangażowaniem gromadziły i przynosiły do 
przedszkola różne pamiątki z podróży, książki, albumy, 
zdjęcia. Wszystkie zebrane przedmioty zostały 
wykorzystane do stworzenia kącików tematycznych.
Dzieci uczestniczyły również w zajęciach i warsztatach 
organizowanych przez gości zaproszonych do przedszkola.
Podczas warsztatów dzieci mogły osobiście zapoznać się ze
strojami z danego kraju, z przedmiotami codziennego 
użytku oraz ciekawostkami.
Zdobyte na warsztatach wiadomości wykorzystywały na 
zajęciach oraz podczas przedszkolnego międzygrupowego 
quizu.  



        Porady
              i
          rady
           dla
      rodziców

            Zachęcamy serdecznie do lektury naszej gazetki.
Znajdziecie tu Państwo artykuły z zakresu wychowania, 
nauczania, porady specjalisty-logopedy.
A może zainteresuje Państwa artykuł, jak w obecnych 
czasach koronawirusa poradzić sobie ze stresem? 
Jak relacje z rodzeństwem wpływają na dorosłe życie?
Zapraszamy do dalszej lektury.



          „Zdrowe myślenie”

           Każdego dnia dokonujemy wyborów, za jaką myślą 
idziemy. Czy taką, która naswspiera, czy wręcz przeciwnie.
Od tego zależy potem nasze samopoczucie i sposób w jaki 
działamy.
Każdy z nas wie, że zamartwianie się odbiera nam radość 
życia. Niektórzy nawet przesadzają z tym zadręczaniem się.
Zamartwiaja się na zapas.
Widoczne jest to w obecnym czasie koronawirusa.
Przecież widzielismy panikę, zakupy na zapas, 
niespodziewany brak papieru toaletowego, strach przed 
kontaktami z ludźmi.
Ale cierpliwości. Przecież wszystko powoli minie.
Wszystko wróci do normy.
W tej piramidzie strachu musimy sprawić sobie jak 
najwięcej przyjemności. Wybierzmy się na spacer- 
oczywiscie zachowując wszelkie środki ostrożności-czy na 
rower, do lasu. A może kawa z przyjaciółką oczywiście on-
line? Wybierzmy się do swojego ogrodu. Ruch na świeżym 
powietrzu zwiększa ilość endorfin i już czujemy się 
szczęśliwi. Już nam się humor poprawi.Dość siedzenia 
przed telewizorem i słuchania złych informacji, które 
wywołują lęki. Zajmijmy się czymś pożytecznym. 
Porozmawiajmy dłużej z naszymi dziećmi, bo zaraz 
wrócimy do pracy i będzie na to o wiele mniej czasu.
A może czas na przygarnięcie kotka lub pieska.
Mielibyśmy okazję o kogoś zadbać, a pupil umiliłby nam 
czas. A gdy będziemy mieć zły dzień, czy gorszy humor, to 
wystarczy, że się do niego przytulimy i wszystkie czarne 
myśli prysną. 



Lęki u niektórych osób mogą przejąć kontrolę nad życiem.
Trudno wtedy racjonalnie rozmawiać i myśleć, bo lęk jest 
irracjonalny, więc wszelkie argumenty do takiej osoby nie 
trafiają.
Kiedy ma miejsce zdarzenie wywołujące u nas silne 
emocje, przeanalizujmy więc nasze myśli.
Zadajmy sobie pytania:

• czy moje myśli są oparte na faktach?
• czy pomagaja mi chronić moje zdrowie i życie?
• czy pomagają mi w osiągnięciu celów?
• czy pomagaja mi unikać i skutecznie sobie radzić z 

konfliktami międzyludzkimi?
• czy to, co myślę, pomaga mi czuć się tak, jak chcę się 

czuć?

Pamiętajmy o zdrowym myśleniu. 
 

                                                               Lilianna Hytroś.



  

           „ Nasze dzieci- starsze, średnie i najmłodsze – czyli jak relacje 
                z rodzeństwem wpływają na dorosłe życie?”

              Patrząc na nasze dzieci, dziwimy się, jak to jest 

możliwe,że są takie różne. Już od urodzenia wykazują 
indywidualne cechy charakteru. Ich wzajemne relacje i role,
jakie podejmują w rodzinie, wpływają na rozwój ich 
osobowości. My także wychowujemy inaczej każde z nich.
Zmienia się nasza wiedza, doświadczenie lub po prostu 
tracimy siły i cierpliwość.
To, jak będzie wyglądało dorosłe życie naszych dzieci, 
zależy od wielu czynników. Takim czynnikiem jest 
np.środowisko rodzinne i relacje między rodzeństwem.

         NAJSTARSZE DZIECKO :
• pierwsze dziecko wychowujemy zwykle 

podręcznikowo
• nieustannie musi dawać dobry przykład 
• zwykle jest odpowiedzialne
• zazwyczaj odnosi większe sukcesy zawodowe
• szybciej musi dorosnąć
• zazwyczaj mamy wobec niego wysokie wymagania
• młodsze dziecko czuje do starszego respekt, traktuje 

jako wzór do naśldowania.



 Uwaga! Pamiętajmy,by nie wyręczać się starszym dzieckie
w opiece nad młodszym rodzeństwem.
Starsze dziecko musi mieć swoją przestrzeń i swój czas. 
Wymagajmy od niego tyle, co od innych.
Bądźmy sprawiedliwi.

         Średnie dziecko.
Drugie dziecko przeważnie ma więcej luzu.
Już wiemy, że niektóre nasze metody wychowawcze 
działają, a niektóre nie.

• Średnie dziecko samo musi sobie wypracować swoją 
pozycję w rodzinie.

•  Nie jest tak rozpieszczane, jak najstarsze.
•  Lubi na siebie zwracać uwagę. 
• Zrzuca obowiązki na starsze rodzeństwo .
• Zrzuca winę na młodsze rodzeństwo.
• Najbardziej dba o kontakty w rodzinie
• potrafi wybrnąć z każdej sytuacji.

Uwaga! Dbajmy o średnie dziecko w taki sam sposób, jak o
inne dzieci w rodzinie. Rozwijajmy indywidualne 
zainteresowania.Pilnujmy, aby miało swoje zabawki i 
ubrania.

   Najmłodsze dziecko.
• bywa traktowane jak maskotka
• zawsze postrzegane jest jako najmłodsze, nawet, gdy 



dorośnie
• nie lubi rywalizacji.
• bez wysiłku dostaje to, co chce.
• jest we wszystkim wyręczane
• jest mniej zaradne
• często szuka swojej drogi- bardziej kreatywnej, 

artystycznej.
  

Uwaga! Nie wyręczajmy go we wszystkim.Stawiajmy 
wymagania, nie odpuszczajmy.Stosujmy te same reguły co 
do innych.

                                                             Lilianna Hytroś.



Wesoła matematyka dla „Leśnego Skrzacika”

W  naszym  przedszkolu  w  bieżącym  roku  szkolnym
rozpoczęły  się  zajęcia  dodatkowe  –  kółka  matematyczne.  Na
zajęcia uczęszczały dzieci z grup najstarszych, 5 i 6 latków. Nasze
spotkania odbywały się dwa razy w miesiącu i cieszyły się dużym
zainteresowaniem.

Dla współczesnego społeczeństwa matematyka jest kluczem
sukcesów w wielu dziedzinach życia. W świetle nowej podstawy
programowej  edukacja  matematyczna  w przedszkolu  polega  na
umożliwieniu  dziecku  osiągnięcie  odpowiednich  kompetencji
intelektualnych.  Zajęcia  dla  uczestników kółka  miały  charakter
utrwalający i  rozszerzający,  przebiegały w formie zabawy. Plan
kółka ma charakter rozkładu materiału i został tak pomyślany, aby
w  każdym  miesiącu  dzieci  mogły  uczestniczyć  w  jednym
zagadnieniu matematycznym np.: 
 rytmy i rytmiczność, 
 intuicje  geometryczne (korzystanie  z  geoplanów,  tworzenie

figur geometrycznych, kształtów, korzystanie z tangramów).
Każde  zajęcia  dawały  dzieciom  możliwość  posługiwania  się
pojęciem  liczby  w aspekcie  kardynalnym  i  porządkowym.
Liczenie  na  palcach,  przedmiotach  i różnych  liczmanach.  Poza
tym  dużą  rolę  odgrywały  zabawy  w  gry  typu:  Piotruś,
konstruowanie  gier.  Zabawy  te  dostarczały  wiele  radości,
pozwoliły  kształtować  takie  cechy  jak  wytrwałość,  umiejętność
ponoszenia porażki. 

Zapraszam  do  uczestnictwa  w  kółku  matematycznym  w
nowym roku szkolnym.

Nauczycielka prowadząca kółko
matematyczne

Mgr Dorota Krzak



Anita Duplaga
Czy warto uczyć przedszkolaków języków obcych?

Wyposażenie  w znajomość języków obcych wydaje się być

jedną z  lepszych inwestycji,  jaką  można zrobić  troszcząc się  o

rozwój i edukację dziecka . Korzystając                       z wiedzy

potocznej, powiemy, że im wcześniej zaczniemy się uczyć języka

obcego, tym lepiej. Są mamy, które rozpoczynają „uczyć” dzieci

języka już w okresie prenatalnym. Jednak naukowa odpowiedź na

pytanie, jaki jest okres krytyczny dla nauki języków obcych i w

jaki sposób to robić, nie jest wcale tak oczywista. 

Kiedy rozpocząć naukę języka obcego?

 Ogólny przedział wieku podawany za najkorzystniejszy dla

rozpoczęcia nauki języka obcego obejmuje okres od 2 do 12 roku

życia.  Część  lingwistów  wskazuje,  że  po  tym  okresie  nie

osiągniemy  biegłości  językowej  odpowiadającej  poziomowi

rodzimego użytkownika języka.  Zdaniem niektórych badaczy,  z

wprowadzaniem  języka  obcego  należy  poczekać  do  czasu

eksplozji  słownikowej  w  języku  ojczystym;  do  około  drugiego

roku życia (nie dotyczy to dzieci dwujęzycznych). Z perspektywy

części neurobadaczy, naukę języka obcego powinniśmy rozpocząć

dopiero między 7 a 10 rokiem życia. W tym okresie możliwe staje

się  świadome  podejście  do  uczenia  się,  dzieci  potrafią  pisać  i

czytać, mają zdolność rozumienia struktur gramatycznych, pamięć

staje się logiczna, a uwaga – dowolna. 



Prawidłowości  rozwojowe  dzieci  w  okresie  przedszkolnym

związane z uczniem się języka obcego

Jest wiele cech okresu przedszkolnego, które mogą utrudniać

skuteczne przyswajanie języka obcego: problemy z koncentracją,

brak umiejętności  czytania  i  pisania,  egocentryczność myślenia,

duża  potrzeba  aktywności  ruchowej  (tzw.  głód  ruchu).   Dzieci

w okresie  przedszkolnym nie  wiedzą  też,  jak  się  uczyć.  Mimo

tego,   posiadają  szereg  właściwości  kompensujących  wyżej

wymienione trudności. Dlatego też  nauczanie języka obcego w

przedszkolu  ma  duże  znaczenie.  Przedszkolaki  dokładnie

wychwytują usłyszane dźwięki  i  potrafią je  wiernie naśladować

(dlatego  bardzo  ważna  jest  ekspozycja  na  poprawny  akcent).

Ponadto  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  są  ciekawe  świata,

otwarte i chętne do podejmowania różnych aktywności. Korzystne

z  perspektywy  nauczania  języka  w  okresie  przedszkolnym,  są

potrzeby  komunikacyjne  dzieci  i  duża  tolerancja  w  zakresie

popełniania błędów w trakcie mówienia. 

Słabe  punkty  jako  zalety,  czyli  jak  skutecznie  uczyć
przedszkolaków

W zakresie metody nauczania języka obcego przedszkolaków

sprawdzi  się  podejście  eklektyczne.  Ćwiczenia,  które

przygotowujemy dla dzieci powinny angażować różne zmysły  i

składać  się  z  różnorodnych  aktywności.  W  przedszkolu



wykorzystuje  się  piosenki,  rymowanki,  historyjki  i  książki

obrazkowe. Ważne jest  prezentowanie nie tylko słownictwa, ale

całych  fraz  oraz  szybkie  i  płynne  przechodzenie  z  jednej

aktywności do kolejnej. Prowadzeniu zajęć wśród przedszkolaków

sprzyja  ustalenie  rutyny,  która  powtarza  się  co  zajęcia  (na

przykład: przywitanie, powtórzenie materiału z poprzednich zajęć,

wprowadzenie  nowego  materiału  z  wykorzystaniem  różnych

aktywności,  zabawa  ruchowa,  aktywność  wyciszająca  przy

stolikach, utrwalenie nowego materiału, pożegnanie). Popularną i

skuteczną techniką stosowaną podczas zajęć z języka obcego jest

TPR  (Total  Physical  Response),  opracowana  przez  J.  Ashera

(1977) w nurcie podejścia opierającego się na rozumieniu języka

(comprehension approach), która polega na reagowaniu na język

ruchem i gestem. Na zajęciach z dziećmi sprawdza się podejście

komunikacyjne  w  postaci  zadań  opartych  na  tzw.  luce

komunikacyjnej  (ang. information  gap),  czyli  zdobywaniu  od

uczących się  potrzebnej  informacji.  Element  ten  jest  obecny  w

grach czy zgadywankach, typu: What’s this?, What’s missing?

Podsumowując, myślę, że w przedszkolu nie rozpoczynamy

nauki  języka  obcego  w  dosłownym  tego  słowa  znaczeniu.

Znacznie  lepsze  niż  learning jest  słowo  acquisition,  czyli

nabywanie  języka.  Ucząc  przedszkolaki  najlepsze  efekty

osiągniemy „zanurzając” je w języku podczas wspólnych zabaw. 



Ćwiczenia podnoszące poziom rozwoju funkcji
leżących u podstawy nauki czytania

Dziecko  aby  mogło  podołać  wyzwaniom,
związanym  z  nauką    w  klasie  pierwszej  musi
osiągnąć  pewien  poziom  rozwoju  ogólnego,  musi
osiągnąć dojrzałość szkolną. Określenie - dojrzałość,
dotyczy  poziomu  rozwoju  dziecka,  natomiast
sformułowanie szkolna – pozwala zrozumieć, iż idzie
tu  o  taki  poziom rozwoju,  który  uczyniłby  dziecko
gotowym do przekroczenia progu szkoły i sprostaniu
stawianym  przed  nim  w  szkole  zadaniom  i
obowiązkom.

Dlatego  obserwując  rozwój  „przyszłego
ucznia”  należy  dostrzegać wszystkie  jego aspekty:
rozwój fizyczny, umysłowy i emocjonalno-społeczny.
Są  dzieci  o  rozwoju  psychofizycznym
przyspieszonym, są również i takie, które rozwijają
się  z  opóźnieniem  lub  wykazują  dysharmonijny
rozwój  poszczególnych  sfer.  Wczesne  wykrycie
deficytów rozwojowych i systematyczne prowadzenie
pracy,  która  stymuluje  rozwój  dziecka,  daje  dużą
gwarancję całkowitego ich zlikwidowania.

Główną  cechą  wieku  przedszkolnego  jest
zabawa, stanowiąca podstawowy rodzaj działalności
dzieci.  Dlatego  też  przedstawione  niżej  przykłady
ćwiczeń  dla  pięcio  i  sześciolatków  należy
przeprowadzać bawiąc się z dzieckiem.



Drogi  Rodzicu  bądź  życzliwy,  pogodny  i
cierpliwy, chwal i nagradzaj swoją pociechę. Spraw
aby zabawa z dzieckiem była przyjemnością dla Was
obojga

Przykłady ćwiczeń wspierających rozwój
dziecka

1. Analiza i synteza wzrokowa
 Wyszukiwanie szczegółów, różnic na obrazkach
 Dobieranie jednakowych obrazków wg różnych

kryteriów
 Układanie obrazków z części: wg wzoru, w 

oparciu o zapamiętany wzór, bez wzoru
 Dobieranie par jednakowych przedmiotów, 

obrazków
 Układanie obrazków w szeregu według 

kolejności, w jakiej były pokazywane
 Dobieranie części do całości obrazka
 Kończenie zaczętych rysunków
 Odtwarzanie linii różnie ukierunkowanych
 Rozróżnianie figur geometrycznych pod 

względem kształtu, wielkości i koloru.
 Graficzne odtwarzanie krótko eksponowanej 

figury lub kilku figur.
 Układanie kompozycji figur geometrycznych 

wg wzoru i z pamięci.
 Graficzne odtwarzanie kompozycji 

geometrycznych przy pomocy rysunku i 
stempli (np. stempli zrobionych z ziemniaka).

 Różnicowanie kształtów:
-  pokazujemy dziecku kartkę z różnymi 
kształtami, dziecko dostaje takie same wzory



na pojedynczych kartonikach. Ćwiczenie 
polega na dobraniu takich samych wzorów    
i nałożeniu kartoników na właściwe miejsce 
na kartce
-  kładziemy przed dzieckiem całe „pawie 
oczko”, a obok kolorowe koła. Zadaniem 
dziecka jest ułożyć koła tak samo jak na 
przykładzie czyli „pawim oczku”

 Na podstawie niepełnego obrazka domyślanie 
się co on przedstawia, np. dziecko odgaduje 
zawód przedstawionej osoby, porę roku, 
miejsce akcji, itp. 

 Dobieranie obrazków wg ich treści np. „to co 
jest potrzebne do ugotowania obiadu”

 Zabawy ćwiczące rozumienie treści obrazka: 
np. po opowiedzeniu dziecku krótkiej 
historyjki, prosimy aby wyszukało, który         
z obrazków „nadaje się” do tego opowiadania 
(można wykorzystać zdjęcia z rodzinnego 
albumu)

2. Analiza i synteza słuchowa
 Odtwarzanie struktur dźwiękowych na podstawie

układów przestrzennych.
Układamy przed dzieckiem kilkanaście klocków 
grupując je w różne układy przestrzenne 
(składamy blisko po 2 po 4 klocki rozdzielone 
przerwami). Dziecko powinno dźwiękowo 
odtworzyć te układy przez wystukanie pałeczką 
w blat stołu lub w bębenek. Liczba klocków 
powinna odpowiadać ilości uderzeń. Odległości - 
miedzy klockami – dziecko odtwarza przez 
przerwy krótkie i długie.



 Słuchowa analiza podanego rytmu i ruchowe 
jego odtwarzanie poprzez: wyklaskiwanie, 
wystukiwanie, graficzne odtwarzanie (np. układ 
kropek)

 Odgadywanie słyszanego rytmu i wyszukiwanie 
go w zestawie rytmów, czyli w graficznym 
zapisie rytmu za pomocą kresek, kropek itp.

 Dzielenie wyrazów na sylaby, liczenie sylab, 
synteza sylab

 Analiza i synteza głoskowa wyrazów:
-  wskazywanie przedmiotów, których nazwy 
zaczynają się     na daną głoskę
-  tworzenie wyrazów na podstawie głoski 
początkowej
-  dobieranie par obrazków, których nazwa 
jednego rozpoczyna się taką samą głoską 
jaką kończy się nazwa drugiego (np. rak – 
kot)
- układanie wyrazów z podanymi głoskami i 
liczenie głosek w wyrazach
-  reagowanie sygnałem na umówioną głoskę
np. „m”
(opowiadamy pewną historyjkę – dziecko 
uważnie słucha – w momencie gdy usłyszy 
wyraz rozpoczynający się na głoskę „m” 
klaszcze w dłonie)
-  „Co słyszysz na początku, na końcu 
wyrazu?”:

 Czyje imię zaczyna się na: „a”, „k”, 
„f”… itp.

 Klaśnij gdy usłyszysz wyraz z głoską 
„r”

 Narysuj dwa przedmioty, których 



nazwa zaczyna się na „p”
-  „Zagadki – sklejamy głoski” (synteza 
głoskowa):

 Co powiedziałam: s – o – k,  l – o –
d – y

 Pokaz w kuchni taką rzecz: k – o – 
sz,
 s – t – ó – ł,  l – a – m – p – a
 Podaj mi: m – a – s – ł – o,  s – ó

– l
 Kto się nazywa: A – d – a – m,  O

– l – a
 Wyodrębnianie wyrazów ze zdania

(mówimy zdanie, dziecko liczy ile w zdaniu 
było wyrazów np. „Babcia czyta książkę”)

 Budowanie zdania z podanego wyrazu
(mówimy wyraz np. „dom”, dziecko układa 
zdanie z tym wyrazem)

 „Jakie to zdanie?”
(przygotowujemy zestaw zdań składający się
z trzech wyrazów dwusylabowych np.:

-  Żaba lubi wodę
-  Koty mają wąsy
-  Domy mają okna

Czytamy zdania dziecku, w zdaniach tych 
wyrazy przedzielamy wybranym dowolnie 
wyrazem, nie należącym do treści zdania 
np.: Żaba – stop – lubi – stop – wodę – 
stop. Zdanie czytamy płynnie. Dziecko 
odgaduje jakie zdanie ukryliśmy w podanym 
ciągu wyrazowym)

Marzena Rymarczyk



 

      Wierszyki,
   opowiadania,
       zagadki
           dla
       d z i e c i .



   Kochani!
Pamiętacie nasze podróże po kontynentach?
Kogo spotkaliście w Ameryce Południowej?
Jakie ciekawe zwierzęta mieszkają w Australii?
Pamiętacie, jak wyglądał strój tancerek flamenco w 
Hiszpani?
Przypomnijmy sobie kilka napotkanych w czasie tych 
podróży zwierząt, opisanych przez polskich poetów.

                         Małgorzata Gintowt
                                „LEW” 

                   Pewna żaba, niezbyt miła,
                   lwu tak oto oznajmiła:
                   „Drogi kotku, będę szczera,
                   czas iść z grzywą do fryzjera”
                  LEW odgarnął grzywę na bok
                  i zaryczał: „Nie pleć, żabo!”
                  Po czym srodze obrażony,
                  pognał, hen! - w dalekie strony.

                                  „ZEBRA”
               
                 Jedna ZEBRA rzekła ZEBRZE:
                 „Przepłynęłam rzekę Biebrzę,
                 wspięłam się na Góry Złote
                 i leciałam samolotem „
                 Na to druga jej odrzecze:



                 „Wyobraźnię masz, nie przeczę,
                 i przemawiasz, jak należy,
                 ale kto ci w to uwierzy?”

                       „HIPOPOTAM”

                W naszym zoo, na kanapie
                hipopotam głośno chrapie.
                Z tej przyczyny pani lama
                prosi więc hipopotama:
                „Drogi hipciu,racz nos zatkać,
                bo mi skacze cała chatka”
                Czy ten hipcio, moi mili,
                do tej prośby się przychyli?

                           „ ŻYRAFA”

              Znam żyrafę, która wkoło
              dumnie wieści przyjaciołom:
              „ Jestem szczupła i wysoka,
              ruda, gładka, czarnooka,
              więc z pewnością, i to wszelką,
             sławną stanę się modelką.”...
             Drodzy chłopcy i dziewczęta 
             czy to nie jest chwalipięta?      

     



                        Ludwik Jerzy Kern
                             „WĄŻ”
                         
        Idzie wąż
                       wąską dróżką,
                                               nie porusza 
                                                                 żadną nóżką.
                                                                            Poruszałby,
                                                        gdyby mógł,
                                                  lecz
                                           wąż
                              przecież
                  nie ma
           nóg.

                       

       A może lubicie rozwiązywać zagadki?
      Rozwiążcie kilka a potem może namalujecie obrazek



      waszego ulubionego zwierzątka?

1. Kot ogromny, pręgowany
bywa w cyrku-tresowany.                     /tygrys/

                                                  
2. Jest królem

lecz nie w koronie, 
ma grzywę
choć nie jest koniem.                           /lew/

3. Chociaż zawsze trąbę nosi,
nikt o noncert go nie prosi.                  /słoń/

4. Jest wielki, garbaty
lecz potrafi jak tragarz
dźwigać ciężki bagaż.                         /wielbłąd/

5. Chociaż ma torbę,
nie jest listonoszem.
W swej torbie na brzuchu                    
własne dzieci nosi.                              /kangur/

6. Gdy zobaczysz ją w Zoo,
robi ci się wesoło.
Skacze, broi, miny stroi,
ludzi wcale się nie boi.                         /małpa/

7. Mieszka w Zoo zwierzak duży
chyba z tysiąc kilo waży.
Paszczą kłapie niby bramą



i wciąż nudzi się tak samo.                 / hipopotam/

8. Biało-czarna, czarno-biała
jest sierść tego zwierza cała.
Chociaż lało tak jak z cebra
zawsze w paski jest ta ….                    /zebra/

9. To zwierze żyje nad Nilem
 a w paszczy zębów ma tyle,
że nawet gdy leży grzecznie
liczyć je jest niebezpiecznie.          /krokodyl/

                                10. Chociaż na wzrok nie narzeka
                                      nosi okularki.
                                      Z  dźwięków bardzo ją urzeka
                                      muzyka fujarki.
                                                                           /kobra/

                               11.Najodważniejszego przestraszyć
                                           by mógł.
                                           Ten zwierz, co na nosie
                                           ma potężny róg.
                                                                   /nosorożec/

12.Z powodu swej postury
   na sawannę patrzy z góry. 

                                                                  /żyrafa/

13. Jest szybki, zwinny, giętki



       i cały w plamy i cętki.
       Biega najszybciej na świecie
       co to za kocur, czy wiecie?
                                                  /gepard/

14. Wygląda jak miś,
   ale to nie miś.
   Na eukaliptusie
   zerkając na mamusię

              dzień cały lubi gryżć liść, liść, liść.
                                                           /koala/

    15. Żyje w Chinach nie od dziś
wśród bambusów śmieszny mis.
Swoim ubiorem mi przypomina
trochę niedżwiedzia,
trochę pingwina. 
                                               /panda/

  

    16. Jest to bardzo czyste zwierzę,
   przed zjedzeniem              
   wszystko pierze.
                                               /szop pracz/

                                     

                    
   

 






















