
 

Dlaczego tak wyglądam? 

Cele ogólne: 

• Poszerzanie wiedzy na temat wytworów skóry. 

• Wprowadzenie nowego słownictwa – pióra, łuski, racice, kopyta, śluz. 

• Wprowadzenie nowych nazw gatunkowych i pojęć. 

• Przekazanie wiedzy, na temat funkcji wytworów skóry. 

• Rozwijanie wrażliwości dzieci na przyrodę. 

• Wdrażanie postaw proekologicznych. 

• Ugruntowanie zasad funkcjonowania w grupie i zasad regulaminu zoo. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

• Uczy się uważnego słuchania i skupiania uwagi. 

• Potrafi wyjaśnić pojęcie pazur, sierść, rogi, kopyta, racice, łuski, śluz, kły, pióra, 
śluz, cętki, prążki, kamuflaż. 

• Potrafi wymienić nazwy gatunków – papuga, lew, tygrys, irbis, żyrafa, niedźwiedź 
polarny, hipopotam, takin, zebra, żaba, krokodyl. 

• Potrafi powiedzieć, po co zwierzęciu dany organ, dlaczego jest kolorowe, ma wzory, 
albo gęstą sierść lub rogi. 

• Działa zgodnie z poleceniami. 

• Uczy się współpracy w grupie. 

Metody: 

• Słowna: rozmowa. 

• Poglądowa: kontakt z żywymi zwierzętami. 

• Czynna: zadania do wykonania. 

Formy: 

• indywidualna i grupowe 

Pomoce dydaktyczne: 

• zwierzęta w zoo, plansze dydaktyczne, kącik edukacyjny. 

Część I Wstęp: 

Jesteśmy w zoo. Powtórzenie zasad regulaminu. Rozmowa o roli nowoczesnych ogrodów 
zoologicznych. 

Zapoznanie dzieci z tematem zajęć – „Dlaczego tak wyglądam?” 

Rozmowa kierowana: 

Co to jest skóra? Do czego służy? 

Skąd się biorą włosy, pazury, rogi, racice? 

Czy skóra ma zawsze taki sam kolor? Jakie może mieć kolory np. u ryb, żab, jaszczurek? 



 

Część II Wycieczka: 

Flaming, papuga i bażant 

Tematy: kolory piór, kamuflaż, dzioby, nogi – tablica edukacyjna. 

Niedźwiedź polarny 

Temat: przystosowanie do arktycznego klimatu i do pływania. 

Sierść, budowa i kolor, szerokie łapy, pazury. 

Lemur 

Tematy: funkcja ogona, wydzielanie substancji zapachowych. 

Nahur 

Tematy do omówienia: kamuflaż, sierść, racice, rogi. 

Gady i płazy 

Tematy do omówienia w Herpetarium: łuski, wydzielanie śluzu. 

Żyrafa 

Tematy: długa szyja, ossikony, język. 

Irbis 

Tematy: ogon, kamuflaż, przystosowanie do niskich temperatur. 

Lew 

Tematy: grzywa, kolor umaszczenia. 

Zebra 

Tematy: wzór umaszczenia, kolor skóry, kopyta. 

Hipopotam 

Tematy: ogon, kły, zmysły- usytuowanie na głowie. 

Kącik edukacyjny na polanie piknikowej 

„Najlepsi skoczkowie” – konkurs skoku w dal. 

Poruszane tematy: funkcja kończyn tylnych i ogona. 

Część III Zakończenie: 

Wiata na polanie piknikowej – podsumowanie i odpoczynek. 
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