
Wesołe zoo

– rozwijanie poczucia rytmu
– śpiewanie piosenki
– ruch przy muzyce i do muzyki

1. Wysłuchaj piosenki „Wycieczka do zoo” 
https://www.youtube.com/watch?v=DCxGIYw7Za4 
Jaki jest charakter tej piosenki? Jakie odgłosy wydawały zwierzątka w 
piosence? Potrafisz je powtórzyć? 

Refren: 
Wielka radość bo jadę do zoo 
tam gdzie słonie, lwy, tygrysy mają swój dom 
gdzie żyrafa sięga chmury i gdzie bawią się lemury 
wielka radość, bo jadę do zoo 

kto tak zagląda? to anakonda 
która syczy na nas sssss sssss 
długa jak wstążka co zwisa z drążka 
no i syczy na nas ssss ssss 

cóż to za głowa? To mądra sowa 
która pohukuje uhuuu uhuuu 
Poluje nocą, gdy muszy psocą 
podśpiewując tak: pipi pipi 

Refren: Wielka radość bo jadę do zoo... 

Czy to wilk czy pies? To kojot 
co by szczekać chciał hau hau! 
To chyba pomyłka, bliżej mu do wilka 
no bo wyje tak: auuuu 

Małpki to żartownisie 
a koala misie 
wciąż głodne są AM AM 
niczym się nie przejmują 
tylko liście żują 
i tak co dnia MNIAM MNIAM 

Pędzi niczym wiatr ten ptak 
Oczy wielkie ma jak strach! 
To struś co się wstydzi, kiedy ktoś go widzi 
chowa głowę w piach. Ach! Ach! 

Ref. Wielka radość bo jadę do zoo ...

https://www.youtube.com/watch?v=DCxGIYw7Za4


2. „Mieszkańcy zoo” – zabawa ruchowa
Dzieci naśladują sposób poruszania się różnych zwierząt w rytm muzyki:
- słonia – chodzą wolno, ciężko stawiając kroki, tułów mają pochylony 
do przodu https://www.youtube.com/watch?v=ug8hCAyBaqg 
- żyrafy – krok marszowy, tułów wyprostowany, ręce uniesione wysoko
https://www.youtube.com/watch?v=po9N34GRX-o 
- strusia – trucht z wysoko uniesionymi kolanami, ręce złożone z tyłu
https://www.youtube.com/watch?v=D-sc2df3v2g 
- małpki –  swobodne ruchy rąk
https://www.youtube.com/watch?v=lKlU0Rpsyto 

3. Słuchanie utworu „Słoń” z cyklu „Karnawał zwierząt” C. Saint – 
Saensa https://www.youtube.com/watch?v=ug8hCAyBaqg 
- czy podobał Ci się utwór?
- czy słoń poruszał się wolno, czy szybko?
- czy muzyka była smutna, czy wesoła?
- czy słoń wydawał grube, czy cienkie dźwięki

4. Zabawa „Słoń trąbalski”
Do zabawy potrzebna Ci będzie gazeta, zwiń ją w tubę. Następnie 
naśladuj przez nią trąbienie słonia na sylabach „tru-tu-tu”. 
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