
 
 

„Krokodyl to zwierzę egzotyczne”  
- przybliżenie sylwety zwierzęcia w połączeniu  

z kształtowaniem umiejętności kodowania 
 

Cele:  
• wdrażanie do uważności słuchowej i wzrokowej 
• przybliżenie sylwety zwierzęcia egzotycznego 
• ćwiczenie kodowania 
• rozwijanie myślenia wyobrażeniowego i kreatywności 
• ćwiczenie narządów artykulacyjnych 

 
 

1. „Jakie zwierzęta spotka dziś Panda Ada?”- zabawy w kodowanie słowno-wizualno-
kinestetyczne z wykorzystaniem maty edukacyjnej „Z Pandą Adą- programowanie nie 
na ekranie” 

 
I etap: Nauczyciel - pionek. Przedszkolaki sterują Gościem po macie za pomocą 
kolorowego kodu. Gość zostaje doprowadzony do kubełka, pod którym ukryty jest 
pionek Pandy Ady. 
 
II etap: Dziecko – pionek.  
Wybrane dziecko porusza się po macie edukacyjnej kierowane przez pozostałe dzieci, 
które sztafetowo dyktują kolorowy kod. Celem jest odkrycie pierwszej tabliczki, która 
leży rewersem do góry. Każdą kolejną tabliczkę odkrywa inne dziecko 

 
III etap: Dziecko uczy pandę Adę.  
Dziecko trzymając Pandę Adę wędruje do kolejnej tabliczki położonej rewersem do 
góry. Pozostałe dzieci dyktują sztafetowo kolorowy kod, by pokierować Pandą do celu. 
Pionek Pandy Ady zostaje na miejscu, do którego dotarł wraz z dzieckiem. 
 
IV etap: Panda Ada porusza się „sama”.  
Dzieci wyznaczają pandzie ścieżkę do ostatniej tabliczki. Następuje wspólne ułożenie 
kodu przed matą za pomocą konkretów. Tabliczka „Start”, kolorowe obręcze (zielone, 
żółte, niebieskie) tabliczka „Stop”. Wszystkie dzieci odczytują wspólnie ułożony 
kolorowy kod, a wybrane dziecko weryfikuje poprawność kodu poprzez manipulację 
pionkiem Pandy Ady. 
 
 
Tabliczki to zwierzęta kolejno: słoń, lew, krokodyl. Przy każdej z sylwet następuje klasyfikacja: zwierzę 
egzotyczne czy występujące w Polsce, przypomnienie wiadomości poznanych w dniach poprzednich, a 
krokodyl to zwierzę do charakterystyki, szerszego omówienia. 

 



 
2. „Panda, słoń, lew, krokodyl” - ścieżka logopedyczna  
 

Na macie edukacyjnej układamy ścieżkę: tabliczka edukacyjna, wolne pole, tabliczka 
edukacyjna, wolne pole itd. Wykorzystujemy 3 tabliczki z wizerunkiem pandy  
-ćwiczeniami logopedycznymi i 3 ze zwierzętami egzotycznymi. Dzieci same 
wymyślają interpretacje dźwiękowe lub ruchowe do lwa, krokodyla i słonia.  
 

3. „Słoń czy żyrafa” - zabawa aktywizująca w kole 
 

Dzieci stoją twarzą do środka koła. 
Słoń: dziecko środkowe pokazuje z rąk trąbę, dzieci poboczne uszy 
Małpa: dziecko środkowe zgarbione z ugiętymi w łokciach rękoma robi miny, dzieci 
poboczne chwytają za ręce jako małpiątka 
Żyrafa: dziecko środkowe wspina się na palce z wyciągniętą szyją, dzieci poboczne 
palcami wskazującymi przykładają mu do głowy rogi 
Kangur: dziecko środkowe układa dłonie w kształt torby przed sobą, dzieci poboczne 
zaglądają w poszukiwaniu kangurzątka 
Krokodyl: osoba środkowa kłapie paszczą, dzieci poboczne wystraszone podskakują- 
wprowadzenie nowego zwierzaka 

 
 

4. „Sudoku” - japońska gra logiczna 
 
Nauczycielka rozkłada na środkowym kwadracie na macie 4x4 postaci 
według zaplanowanej konfiguracji. Zadanie dzieci polega na 
uzupełnieniu pustych pól sylwetami tak, by w żadnej z kolumn i w 
żadnym wierszu zwierzęta nie powieliły się (lew, słoń, krokodyl, panda). 
 
 
 
 
 

5. „Ja jestem krokodylem” - zabawa muzyczno - ruchowa  
 

6. „Panda Ada poznaje polskie zwierzęta” – gra aktywizująca „JA mam… kto ma?” 
 

Podsumowanie kategoryzacji zwierzęta egzotyczne i zwierzęta polskie. 

Dzieci losują karty, nie pokazując ich sobie nawzajem. Siadają w kręgu tyłem do jego 

środka. Rozpoczyna osoba, która ma kartę z Pandą Adą na górze, słowami: „Ja mam Pandę, 

kto ma, świnkę”, osoba wywołana odwraca się do środka koła odpowiadając „Ja mam 



świnkę, kto ma…?”. Zabawa trwa do momentu, aż wszystkie dzieci będą odwrócone 

twarzami do siebie.  

 
 


