
„Zwierzęta w ZOO”

Gdy w ZOO zamknięto już wszystkie bramy
oraz posiłek został podany,

w ciszy pogrążył się ogród cały.
Wszystkie zwierzęta już prawie spały…

Wtem westchnął tygrys głosem lirycznym:
,,Znów dziś mówili, że jestem śliczny.”
Na to się zebrze też głos rozmarzył:
,,Ja inspiruję krawców, malarzy,
moje ubranie modne, twarzowe.”
Wtedy żyrafa podniosła głowę:

,,Ja mam najdłuższą z was wszystkich szyję.”
Wąż, usłyszawszy to już się wije sycząc:

,, Żyrafy ze wzrostu słyną,
lecz długość moją jest wszak dziedziną
i w tym mnie raczej nie prześcigniecie.”

Rzekł słoń: ,,Mam trąbę najdłuższą w świecie.”
Małpa dodała ,,Wielkie są słonie,
a ja się huśtam na swym ogonie!

Kto mi dorówna w tej konkurencji?”
Wtrącił się wielbłąd: ,,Umiem coś więcej.

Mogę przemierzać najdłuższe trasy,
bo mam w swych garbach wody zapasy.”

Krokodyl na to ze snu wybity:
,,To, co nas łączy, to apetyty.

Mam zębów mnóstwo w najlepszym stanie,
tuż po kolacji chcę zjeść śniadanie!”
Lew swoją grzywą potrząsnął z boku:
,,Wkrótce poranek, zarządzam spokój!
Czas nocnej ciszy szybko nam zleci
i wkrótce znów nas odwiedzą dzieci.
Zapewne będą poznać nas chciały,
lecz jak się będą zachowywały?

Oj, niech nie krzyczą, nie hałasują.
Nasz regulamin niech uszanują.
Niech nam terenu nie zaśmiecają
i lepiej niech nas nie dokarmiają.
Tylko poznają nasze zwyczaje,
dalekie lądy, odległe kraje…”

Rozmowa w oparciu o wiersz.
- Gdzie mieszkały zwierzęta, o których opowiada wiersz?
- Kto rozpoczął wieczorną rozmowę?

- Co powiedział tygrys?
- Co zebra myśli o swoim ubraniu?
- Czym chwaliła się żyrafa?
- Kogo nie prześcigną inne zwierzęta w długości ciała?

- Kto ma najdłuższą trąbę?
- Kto potrafi huśtać się na ogonie?
- Jakie zwierzę ma w swoich garbach zapasy wody?

- Jakie zwierzę ma zęby w najlepszym stanie?
- Czy można się przechwalać?
- Kto zarządził spokój w ZOO?

- z jakiego powodu lew zarządził ciszę nocną?


