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„Wycieczka do ZOO”

Przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do ZOO, 
by poznać egzotyczne zwierzęta.

Najpierw długo jechały autobusem.
(naśladujemy odgłos silnika autobusu: brum, brum, brum).

Potem szły pod wysoką górkę.
(naśladujemy odgłos tupania: tup, tup, tup).



Gdy weszły do ogrodu rozglądały się 
w poszukiwaniu najciekawszych w świecie zwierząt.

(kręcimy językiem dookoła otwartych ust).

W pierwszej zagrodzie stał ogromny słoń 
wymachujący swoją słoniową trąbą.

(wyciągamy język do nosa i na brodę)

W drugiej klatce zwinne małpki huśtały się na linach.
(machamy językiem od jednego do drugiego kącika ust)



W kolejnej zagrodzie ziewały znudzone lwy.
(szeroko otwieramy buzie naśladujemy ziewanie).

W następnej głośno wyły wilki.
(wyjemy jak wilk: uuu).

A na wybiegu pingwinków właśnie odbywało się karmienie.
Pingwinki chwytały rybki, które rzucał im pracownik ZOO.

(wyciągamy język z buzi mocno do przodu, a następnie dotykamy górnej wargi i oblizujemy się).

Na innym wybiegu spały krokodyle. 
Miały otwarte paszcze i widać było ich ostre zęby.

(otwieramy buzie i liczymy językiem ząbki)



króliki gryzły marchewkę, 
(skubiemy górnymi zębami dolną wargę). 

a kucyki parskały z radości, gdy dzieci głaskały im grzywy.
(wibrujemy wargami naśladując parskanie). 

W mini zoo kozy skubały trawę,
(udajemy przeżuwanie)



W oceanarium dzieci podziwiały kolorowe rybki.
(naśladujemy pyszczek dużej i małej rybki)

W bajorku obok wypatrzyły nos 
schowanego pod wodą hipopotama. 

(pompujemy z buzi balonik) 

A na ostatnim wybiegu powoli i dostojnie 
przechadzała się wysoka i piękna żyrafa. 
(dotykamy językiem do wałka dziąsłowego na podniebieniu)

W następnej zagrodzie oglądały biegające zebry.
(naśladujemy konika - kląskanie).



Po dniu pełnym wrażeń zmęczone i szczęśliwe dzieci 
wróciły do przedszkola.

(uśmiechamy się szeroko).



Dziś poznamy jak pięknie wymawiać głoskę „Ż”.



Aby pięknie powiedzieć ż/rz trzeba:

Pamiętaj, aby język był przyklejony do sufitu w buzi!
Gdy mówimy głoskę ż/rz to trzęsie się szyja – sprawdź!

• podnieść język do góry i „przykleić” go na podniebieniu,

tuż za górnymi zębami

• zamknąć ząbki 

• ułożyć usta w kółeczko i wysunąć je do przodu – jak „ryjek u świnki”



A teraz naśladujemy odgłos pracującej wiertarki:

Ż  Ż Ż Ż Ż



ŻO

ŻA

ŻEŻU

ŻY

Skaczemy razem z żabkami





Nazywamy obrazki

żonkil
żółw
żaba

żuraw
żołędzie
żarówka

żyrafa
żaglówka



Nazywamy obrazki orzechy
leżak
burza

jarzębina
łyżwy

grzebień
grzyb

grzechotka



Znajdź i powiedz:
żaba
żubr

rzutka
żyrafa

żaglówka
żelazko

żółw
bakłażan
nożyczki
łyżeczka
grzyby

grzebień
drzewo

ciężarówka
skrzynia

łyżwy
odkurzacz
skrzypce

nosorożec
przyprawa

krzesło



Ża, ża, ża – żabka 
do kałuży wpadła

Żo, żo, żo – żołedzie
wiewiórka wyjadła 

Że, że, że – że nikt 
o tym nie wie

Żu, żu, żu – żurawie 
siedzą na drzewie

Ży, ży, ży – żyrafa żyje w Afryce, 
może w biegu ją uchwycę



Teraz powiemy tak:

Żółta róża.



Teraz powiemy tak:

Mrożone warzywa.



Teraz powiemy tak:

Odważny dyżurny.



Teraz powiemy tak:

Duża kałuża.











„Podróże żółwia żeglarza” 

Żółw – podróżnik żywo wierzy, 

że żaglówką świat przemierzy. 

Różne plaże, rzeki mija. 

Duże morza żółw podbija. 

Żywa jednak to opinia, 

że podróżnik wyolbrzymia. 

I te żółwie „morza duże” 

to nie morza, a kałuże. 

Czas na wierszyk



Wydrukuj i pokoloruj:



Brawo!!
Wspaniale nam poszło!!



Dziękuję 
i do następnego razu.
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