
WITAMY WAS PONOWNIE KOCHANE DZIECIAKI I DRODZY RODZICE!!! PRZYGOTOWAŁYŚMY DLA WAS 
KOLEJNE ZABAWY I  ZADANIA. W DALSZYM CIĄGU PROSIMY O PRZESYŁANIE FILMIKÓW I FOTEK 

 
PONIEDZIAŁEK 08.06.2020 
1. Proponujemy rozruszad się poranną piosenką: „Równowaga”. Piosenkę znajdziesz tutaj:  
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo&list=PLulekx8o0zKj10X_oZOjytR1WgDJxi_OX 
„Na łóżku siedzi śpioch 
przespał cała noc 
wygląda tak jak wielka sowa 
rusza mu się tylko głowa 
jak obudzid go? 
jak obudzid go? 
 

Na śpiocha sposób mam 
najlepszy jaki znam 
uwaga zaraz zaczynamy 
wszystkie śpiochy zapraszamy 
ty też z nami wstao 
ty też z nami wstao 
 

Najpierw udajemy wagę 
i łapiemy równowagę 
bo uwaga każda waga 
równowagę swoją ma 
Teraz będzie przeciąganie 
rób powoli rozciąganie 
nie oglądaj się na kogoś 
porozciągaj siebie sam 
 

Ktoś może jeśli chce 
pobudki zrobid dwie 
i skupid całą swą uwagę 
zaraz zaczynamy wagę 
przygotujcie się 
przygotujcie się 
 

Najpierw udajemy wagę 
i łapiemy równowagę 
bo uwaga każda waga 
równowagę swoją ma 
Teraz będzie przeciąganie 
rób powoli rozciąganie 
nie oglądaj się na kogoś 
porozciągaj siebie sam 
 

Pora przyszła na przysiady 
jeden przysiad jest za słaby 
każdy robi dwa przysiady 
i powtarza razy dwa 
a na koniec jak kangury 
wszyscy skaczemy do góry 
 

Gimnastyka i muzyka 
to jest to co siłę ma 
Gimnastyka i muzyka 
to jest to co siłę ma 
Gimnastyka i muzyka 
to jest to co siłę ma”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo&list=PLulekx8o0zKj10X_oZOjytR1WgDJxi_OX


2. Proponujemy wysłuchanie wiersza:  „Jestem Li-long” A. Bober. 
„Jestem Li-long, chłopiec Azjata, 
W pagodzie mieszkam i sypiam na matach. 
Mam dwie pałeczki zamiast łyżeczki 
i pałeczkami jem ryż z miseczki. 
Jak słooce ciało moje wygląda. 
Na świat skośnymi oczkami spoglądam. 
Specjalny strój mam na uroczystości, 
Kimonem wszystkich zachwycam gości. 
Jest nas najwięcej na całym świecie, 
Co jeszcze wiedzied o mnie chcecie?” 
Rozmowa na temat treści wiersza w oparciu o treśd i ilustracje. Ilustracje tutaj:  
http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/06/wszystkie-dzieci-nasze-sa-kultura.html 
- Jak nazywał się bohater wiersza? 
- Skąd pochodził chłopiec? 
- Czym i co jadał Li-long? 
- Jakiego koloru jest skóra Li -longa? 
- Jak wglądają jego oczy? 
Okazjonalnie możemy zapoznad dzieci ze  zwyczajami  i życiem mieszkaoców Japonii – praca z wykorzystaniem  
obrazkiem. Omówcie z dziedmi zwierzęta  oraz pokarmy  kojarzące się z krajami azjatyckimi: panda wielka, tygrys 
chioski, aligator chioski, potrawy: ryż 
 
3. Proponujemy  się trochę poruszad w czasie zabawy:  „Wyścigi dzieci i rodziców”.  
Do zabawy potrzebujecie worków oraz skakanek, którymi zaznaczycie START i METĘ. Dzielimy dzieci i rodziców na 
dwa zespoły. Zadaniem ich jest jak najszybsze pokonanie trasy skacząc w worku. Pamiętajcie, że kolejna osoba  
z drużyny rusza dopiero wtedy, gdy poprzednik przekroczy linię mety. Wygrywa drużyna, która zrobi to szybciej. 

 

4. Proponuję wykonanie pracy plastycznej: „Chioska czapeczka i wachlarz”. 
Czapeczkę zróbcie z papieru technicznego, wytnijcie koło , natnijcie  i sklejcie tak aby powstał stożek. Wygląda to 

tak: https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2008/01/Karnawa%C5%82-Czapka-Chi%C5%84czyka.jpg 
Do wykonania wachlarza potrzebne będą: 2 patyczki po lodach, papier ozdobny, gumka recepturka, klej, 

Nożyczki. 
Wachlarz wykonajcie w następujący sposób: z papieru ozdobnego wycinamy prostokąt o szerokości 10 cm  
I długości 30 cm a następnie składamy go w harmonijkę. Do początku harmonijki oraz do jej kooca przyklejamy 
Skrzyżowane patyczki po lodach, które na środku mocujemy gumką recepturką. Pomysł pracy tutaj: 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/383-wachlarz 

  „Chioski taniec” - proponujemy  swobodny taniec do chioskiej melodii. 
Wykorzystajcie do taoca wykonane wcześniej wachlarze i czapeczki . Melodia  tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=VBdieFD1ei0 
 

5. „Egzotyczne zwierzęta” - proponujemy składanie obrazka z części w całośd. 
Załącznik nr 1. 
 
09.06.2020 WTOREK 
1. „Kto jak skacze” - proponujemy, aby razem z dzieckiem posłuchad piosenkę. Piosenkę znajdziesz tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 
„Niezwykle ważna sprawa - jak skacze mała żaba? 
Jak skacze mała żaba? Zaraz pokażę Ci. 
Hop, hop, skacze tak. Hop, hop, właśnie tak. 
Hop, hop, skacze właśnie tak. 
Hop, hop, skacze tak. Hop, hop, właśnie tak. 
Hop, hop, skacze właśnie tak. 
A kto pokazad może jak skacze mała koza? 
Jak skacze mała koza zaraz pokażę Ci. 
Hop, hop, skacze tak. Hop, hop, właśnie tak. 
Hop, hop, skacze właśnie tak. 

http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/06/wszystkie-dzieci-nasze-sa-kultura.html
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2008/01/Karnawa%C5%82-Czapka-Chi%C5%84czyka.jpg
https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/383-wachlarz
https://www.youtube.com/watch?v=VBdieFD1ei0
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ


Hop, hop, skacze tak. Hop, hop, właśnie tak. 
Hop, hop, skacze właśnie tak. 
Może ktoś mi powie jak skacze nosorożec? 
Jak skacze nosorożec zaraz pokażę Ci. 
Hop, hop, skacze tak. Hop, hop, właśnie tak. 
Hop, hop, skacze właśnie tak. 
Hop, hop, skacze tak. Hop, hop, właśnie tak. 
Hop, hop, skacze właśnie tak. 
A teraz jest zagadka - jak skacze mała kaczka? 
Jak skacze mała kaczka zaraz pokażę Ci. 
Hop, hop, skacze tak. Hop, hop, właśnie tak. 
Hop, hop, skacze właśnie tak. 
Hop, hop, skacze tak. Hop, hop, właśnie tak. 
Hop, hop, skacze właśnie tak. 
Pokazad ktoś potrafi jak skaczą przedszkolaki? 
Jak skaczą przedszkolaki zaraz pokażę Ci. 
Hop, hop, skaczą tak. Hop, hop, właśnie tak. 
Hop, hop, skaczą właśnie tak. 
Hop, hop, skaczą tak. Hop, hop, właśnie tak. 
Hop, hop, skaczą właśnie tak. 
Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop”. 
 
2. Proponuję przeczytad dziecku opowiadanie: „Indiaoska wioska” M. Tokarczyk. 
„Dawno, dawno temu żyło sobie Indiaoskie plemię Rwącego Potoku, a ich wódz zwał się Mądry Orzeł. Indianie z 
tego plemienia mówili swoim własnym językiem, na przykład witali się słowem HOWGH (czyt. Hoł), a może wy 
drogie przedszkolaki spróbujecie powtórzyd?  
Indiaoska wioska różniła się od naszego miasta, bo plemię to mieszkało w ogromnych namiotach, które nazywano 
tipi, a zamiast jeździd samochodami dosiadali swoje szybkie mustangi, które mknęły niczym błyskawice przez wielkie 
równiny indiaoskich ziem. Po środku wioski, tam gdzie stał wielki totem, co wieczór paliło się ognisko. To właśnie 
tam spotykali się mieszkaocy plemienia, którzy przy blasku księżyca wysłuchiwali opowieści wodza, szamana oraz 
wojowników, którzy opowiadali o swoich polowaniach i licznych przygodach. Ten wieczór był jednak inny, właśnie 
dziś wódz z wielkim pióropuszem na głowie obwieścił, że pora aby najmłodsi mieszkaocy wioski stali się 
prawdziwymi Indianami. Jednak, aby tak się stało czeka ich wiele zadao do wykonania...  
Z samego rana wódz wskazał dzieciom „Ścieżkę Prób”, którą mają przejśd, a ten kto wykonana wszystkie zadania 
stanie się pełnoprawnym Indianinem. Muszą jednak pamiętad o tym, że ich próba powiedzie się tylko wtedy, kiedy 
będą pracowad razem. Dzieci ruszyły w drogę, a pierwsze zadanie jakie na nich czekało zaprezentował im wojownik 
Sokole Oko, który po mistrzowsku strzelał z łuku i nigdy nie chybiał. Zadaniem dzieci były strzelanie z łuku w tarczę 
powieszoną na drzewie, które stało kilka metrów od nich. Ta próba wcale nie była prosta, jednym udało się trafid w 
sam środek tarczy, inni zaś trafiali w jej krawędź, ale wszyscy zaliczyli próbę. Ruszyli w dalsza drogę, ale nie minęła 
chwila, a tu już czekało drugie zadanie. Tym razem Sprytny Lis wskazywał ręką na coś, co chowało się za gęstwioną 
drzew. Był to mały zając... Sprytny Lis powiedział, że każdy z Indian umie się skradad, tak cicho by nie wypłoszyd 
zwierzyny podczas polowania. Także tym razem dzieci podczas swojej próby musiały wykazad się nie tylko sprytem, 
ale też umiejętności skradania się w idealnej ciszy. Mali Indianinie po cichutku, powolutku podchodzili do wcześniej 
wskazanego im stworzenia, pomagali jeden drugiemu pokonywad przeszkody napotykane na drodze. Widząc to, 
Sprytny List zaliczył im to zadanie. Co kilka kroków dzieci napotykały na coraz to trudniejsze zadania, którym byli 
poddawani: raz łowili ryby, a innym razem rzucali oszczepem, rozpoznawali tropy zwierząt, a nawet szyli ubrania z 
ich skór i futer, a to wszystko po by stad się prawdziwym Indianinem. Gdy już na niebie malował się piękny zachód 
słooca dzieciom udało się dotrzed do kooca ścieżki, gdzie czekał na nich wódz oraz mieszkaocy wioski, którzy 
wiwatowali na ich cześd. Próby, którym zostali poddani wykazały ich odwagę, męstwo oraz przyjaźo, bo każde 
zadanie wykonywali wspólnie dbając jeden o drugiego...  
Zatem nadszedł czas na zasłużoną nagrodę. Wódz Mądry Orzeł, podczas uroczystości przy ognisku nadał im ich 
nowe, indiaoskie imiona. Chłopcu, który trafił w sam środek tarczy nadał imię Bystre Oko, ten który najciszej skradał 
się do zająca otrzymał imię Cichy Wiatr. Dziewczynka, która uszyła przepiękne opaski z futer otrzymała imię Błękitna 



Chmurka, a chłopiec który złowił największą rybę otrzymał imię Wielki Sum. Tego wieczoru nadano jeszcze wiele 
innych imion, który wskazywały na niebywałe umiejętności dzieci. Dodatkowo otrzymały one opaski oraz pierwsze 
pióro, które może w przyszłości stworzy ich własne pióropusze...” 
Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem na temat opowiadania :Jak witali się Indianie? Jak nazywały się namioty,  
w których mieszkali? Co nosił na głowie Indiaoski wódz? Gdzie odbywały się spotkania? Jakim zadaniom zostali 
poddani mali Indianie? Kto czekał na koocu ścieżki? Jaką nagrodę otrzymali mali Indianie? Czy ktoś z Was chciałby 
zostad Indianinem? 

 

3. Proponujemy wspólne wysłuchanie piosenki: „Indiaoski taniec” z repertuaru zespołu Śpiewające Brzdące. 

Piosenka tutaj:  https://www.youtube.com/watch?v=ZKslipdC-sY 

1. Dziś jesteśmy Indianami 
I taoczymy taniec nasz. 
W przód leciutko pochylony, 
Idzie w kole każdy z nas. 
  
Ref. Heja, heja! 
Na prerii widad wielki kurz. 
Heja, heja! 
Indianie chodzą w kole już. 
Heja, heja! 
Indianie taoczą właśnie tak. 
Heja, heja! 
Ten okrzyk to jest Indian znak! 
  
2. Dziś jesteśmy Indianami, 
Każdy z nas pióropusz ma, 
Taniec Indian taoczyd chcemy 
Dla nas ta muzyka gra. 
  
Ref. Heja, heja! 
Na prerii widad wielki kurz. 
Heja, heja! 
Indianie chodzą w kole już. 
Heja, heja! 
Indianie taoczą właśnie tak. 
Heja, heja! 
Ten okrzyk to jest Indian znak! (2x)  
 
Okazjonalnie proponujemy udział w zabawie: „Indiaoski Koo”.  
„Wielki czerwony koo – uderzamy w uda;  
Szybko się odwrócił – obracamy się z rozmachem;  
I ogonem swym – prawy łokied na lewej ręce;  
Muchę z grzbietu zrzucił – klaszczemy w ręce;   
Lecz ona głupia nie była – palcem dotykamy czoła;   
Tylko bzz, bzz, robiła – palcem wykonujemy ruchy okrężne wokół głowy;   
Latając wokół konia – wykonujemy okrężny ruch głowy;   
Zrobiła z niego gamonia – odwracamy się z rozmachem. 
Naucz się piosenki i zaśpiewaj ją rodzicom. Wykonaj indiaoski taniec przy piosence. 
 
5. Proponujemy wykonad pracę plastyczną: „Indianin” – odbijanie ręki, domalowanie elementów twarzy.  
Pomysł zaczerpnięto z Internetu:   

https://www.pinterest.co.uk/pin/340655159295920032/?nic_v1=1aDPE0W63C8VhbiT9ikKksjFWMfh%2 
LNgaiS7S5SOXlif8319e5L%2FoTmqlhbZBFT3li 
 
6. Praca dla chętnych dzieci: „Indianin” – pokoloruj obrazek wg określonego kodu. Karty pracy tutaj:  

Załącznik nr 2. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKslipdC-sY
https://www.pinterest.co.uk/pin/340655159295920032/?nic_v1=1aDPE0W63C8VhbiT9ikKksjFWMfh%2FLNgaiS7S5SOXlif8319e5L%2FoTmqlhbZBFT3li
https://www.pinterest.co.uk/pin/340655159295920032/?nic_v1=1aDPE0W63C8VhbiT9ikKksjFWMfh%2FLNgaiS7S5SOXlif8319e5L%2FoTmqlhbZBFT3li


10.06.2020 ŚRODA 
1. Na rozpoczęcie dnia proponujemy wam zabawę ruchowo – muzyczną: „Wesołe powitanie”. 
Piosenka tutaj:    https://www.youtube.com/watch?v=8HozqzBRUec 
„Dziś wesoło się witamy, 
Wszystkich wkoło pozdrawiamy, 
Z tyłu, z przodu, wokół nas, 
Już zabawę zacząd czas. 
Zataocz ze mną taniec mój, 
Rączki w górę, rączki w dół, 
Całe ciało wprawiaj w ruch, 
Główkę, nóżki oraz brzuch. 
Porusz troszkę bioderkami, 
Dotknij łokcie kolankami, 
Lewą ręką chwyd za włosy, 
Prawą złap się za swój nos. 
Zataocz ze mną taniec mój, 
Rączki w górę, rączki w dół, 
Całe ciało wprawiaj w ruch, 
Główkę, nóżki oraz brzuch”. 
 
2.„Murzynek” – proponujemy rozwiązanie  zagadki obrazkowej, poprzez kolejne odkrywanie fragmentów 
obrazka. Obrazek – załącznik nr 3. 
Okazjonalnie proponujemy obejrzenie inscenizacji muzycznej wiersza J. Tuwima: „Murzynek Bambo”.  

Znajdzie ją tutaj:    https://www.youtube.com/watch?v=iq45p3pPSsM 

Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem na temat wiersza: 
- Kto jest bohaterem wiersza? 
- Gdzie mieszka? 
- Jaki ma kolor skóry? 
- Jakie są zajęcia Bambo, co lubi robid? 
- Jaki charakter ma wiersz : poważny czy żartobliwy? 
 „Murzynek malutki”- proponujemy zabawę ruchowo – naśladowczą przy piosence. 

Piosenka tutaj:  https://www.youtube.com/watch?v=1agRV62AdIc 

„Murzynek malutki oczka ma błyszczące (pokazujemy na oczka) 
Kręcą mu się loczki, (pokazujemy na włoski zakręcając je)  
do góry sterczące. (postawiamy je) 
Buzia cała czarna jak ta czekolada (pokazujemy buzie) 
Murzynek malutki po murzyosku gada.  
Filifili fa, filifili fa 
Filifili fa, filifili fa 
Chod do mnie Murzynku, daj mi rączki swe 
Zrobimy kółeczko, zabawimy się. (robimy kółeczko).  
Określanie cech charakterystycznych wyglądu Murzynka: kolor skóry, oczu, włosy, ubiór. 
 
 4. „Masażyk afrykaoski” – proponujemy zabawę. 
„Afrykaoskie słooce mocno w plecy piecze (rysowanie koła) 
Nasz dżip po pustynnym piasku wolno jedzie (małe koła) 
Wtem widzimy słonia, który wolno człapie (naśladowywanie chodu słonia) 
Przy palmie siedzi małpa  po głowie się drapie (drapanie) 
A ja  przytulam się mocno do mojego taty (gest objęcia partnera) 
Bo właśnie biegną do nas ogromne żyrafy (uderzanie pięściami) 
Wtem burza piaskowa niebo przesłoniła (rysowanie chmur) 
Cała nasza grupa w namiocie się skryła”. (rysowanie trójkąta) 
 
5.„Afrykaoskie lwy” – proponujemy porównywanie 2 obrazków, dostrzeganie i zaznaczanie różnic na obrazkach.   
Załącznik nr 4. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8HozqzBRUec
https://www.youtube.com/watch?v=iq45p3pPSsM
https://www.youtube.com/watch?v=1agRV62AdIc


11.06.2020 CZWARTEK 
1. Proponujemy piosenkę na powitanie: „Spoko Loko, Taoce Połamaoce”.  (Muzyka: Grzegorz Mazoo,  
Słowa: Natalia Pucek). Znajdziesz ją tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I 
ref.  
„Moja lewa noga taoczy, moja prawa noga taoczy.  
Moja lewa ręka taoczy i prawa ręka też! 

 

1. Zakrędmy bioderkami, kołyszmy ramionami 
Zakrędmy bioderkami, a teraz podskok, hej! 
Wszyscy razem, w koło! Raz i dwa wesoło! 
Taoczą mali, taoczą duzi i nawet taoczy pies! 
Ręka, ręka, do boku, do boku. 
Daszek, daszek - tuż przy oku!  
 

2. Zakrędmy bioderkami, kołyszmy ramionami. 
Zakrędmy bioderkami, a teraz podskok, hej! 
Wszyscy razem, w koło! Raz i dwa wesoło! 
Taoczą mali, taoczą duzi i nawet taoczy pies! 
Ręka, ręka, na ramię, na ramię 
Druga ręka, druga ręka -  na kolanie!  
 

3. Zakrędmy bioderkami, kołyszmy ramionami. 
Zakrędmy bioderkami, a teraz podskok, hej! 
Wszyscy razem, w koło! Raz i dwa wesoło! 
Taoczą mali, taoczą duzi i nawet taoczy pies! 
Ręka, ręka, na głowie, na głowie. 
Prawe ucho łapiesz moje, a ja twoje!  

 

4. Zakrędmy bioderkami, kołyszmy ramionami 
Zakrędmy bioderkami, a teraz podskok, hej! 
Wszyscy razem, w koło! Raz i dwa wesoło! 
Taoczą mali, taoczą duzi i nawet taoczy pies! 
Kolano, kolano, do góry, do góry. 
Prawa ręka, prawa ręka, łapie chmury!  
 

5. Zakrędmy bioderkami, kołyszmy ramionami 
Zakrędmy bioderkami, a teraz podskok hej! 
Wszyscy razem, w koło! Raz i dwa wesoło! 
Taoczą mali, taoczą duzi i nawet taoczy pies! 
Wszyscy razem, w koło! Raz i dwa wesoło! 
Taoczą mali, taoczą duzi i nawet taoczy pies! 
 
2. Dzisiaj będziemy mówid o takiej krainie , gdzie prawie przez cały rok panuje jedna pora roku. Ciekawa jestem, 
Czy znacie tę krainę.  Posłuchajcie wiersza: „Odarpi, syn Egigwy”  H. Szayerowa 
„To Odarpi. Mały chłopiec Eskimosek. 
Oczy czarne, jak paciorki, płaski nosek. 
Żyje w kraju wiecznej zimy, wiecznych śniegów. 
I ma samych Eskimosów za kolegów. 
A, że w skórach chodzą wszyscy Eskimosi, 
Więc Odarpi też niedźwiedzie futro nosi. 
Mieszka w igloo, igloo śnieżnej chacie z bloków lodu. 
Jeszcze dziadek sam zbudował je za młodu. 
A do szkoły co w odległym jest okręgu 
Wiozą chłopca na saneczkach psy w zaprzęgu. 
I Odarpi widzi ciągle w czasie biegu, 
Renifery mech skubiące, gdzieś z pod śniegu. 
Gdy Odarpi leży nocą w swym śpiworze. 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I


To mu do snu lodowate huczy morze. 
A gdy mały Eskimosek mocno zaśnie, 
Sen mu inne niż wam opowiada baśnie. 
Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem na temat treści wiersza: 
- kto jest bohaterem wiersza? 
- jak ma na imię chłopiec? 
- w jakiej krainie żyje Odarpi? 
- jak wygląda chłopiec? 
- w co jest ubrany chłopiec? 
- jak nazywa się dom, w którym mieszka? 
Rodzicu, poproś dziecko, aby ułożyło historyjkę o chłopcu, zgodnie z kolejnością zdarzeo. Załącznik nr 5. 
Rodzic opowiada ciekawostki na temat Eskimosów: 
„Kurtka Eskimosa jest bardzo ciepła , żeby była cieplejsza nie zapina się jej tylko wkłada przez głowę. Wysokie buty 
jak i całe ubranie obszyte są futrem. Futro też mają pod butami na podeszwie , aby się nie ślizgad i szybko poruszad . 
Mamy eskimoskie mają olbrzymie kaptury , większe niż tatusiowie – po to by nosid tam swoje malutkie dzieci . Nie 
wożą w wózkach ani sankach , tylko noszą w kapturach . 
Igloo – dom Eskimosów zrobiony jest z bloków lodu . Wejście do niego jest bardzo malutkie.  W środku jest jeden 
pokój . Na stole stoi lampka ale nie taka żarówką , tylko oliwna , pali się w niej foczy tłuszcz. 
Lampka daje nie tylko światło, ale można się przy niej ogrzad. W krainie, w której żyją Eskimosi jest bardzo dużo 
śniegu, więc Eskimosi poruszają się saniami, ciągnącymi przez renifery albo psy”. 
 
3.„Niedźwiedź polarny” – proponujemy z chętnymi dziedmi wykonanie pracy plastycznej.  
Pomysły prac tutaj:  M25tY0%2FSDL7czPbFpuT5ZDdMmwTO 
https://www.adabofgluewilldo.com/arctic-animals-for-kids-polar-bear/ 
https://www.gluedtomycraftsblog.com/2020/01/fork-painted-polar-bear.html 
https://www.pinterest.co.uk/pin/269090146473217134/?nic_v1=1a68BqxaUeH59mHL5siUSn78wXpN7LWEntqFk 
 

4. Proponujemy dwiczenie dla chętnych dzieci: „Pingwiny” – sudoku. 
Załącznik nr 6. 
 
 
12.06.2020 PIĄTEK 
1. Dzisiaj, na powitanie, proponujemy zaśpiewad i zarazem poruszad się przy piosence DJ Miki: „Ręce do góry”. 
(sł. Gosia Kosik, produkcja muzyczna Krzysztof Palczewski). Piosenkę znajdziesz tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464 
„Ręce do góry hop, sa, sa 

teraz kucnij i złap psa 
ręka prawa ręka lewa 
i juz latasz tak jak mewa 
hop do przodu , klaśnij raz 
teraz w dół i w górę dwa 
Noga prawa ,noga lewa 
kręcisz nogą tak jak trzeba 
w lewo raz w prawo dwa 
skacz na nodze tak jak ja 
obrót w lewo klaśnij raz  
zataoczymy jeszcze raz”. 
 
2. Proponujemy pracę: „Plastelinkowe zwierzęta polarne” – wypełnianie plasteliną luk w obrazku, nazwijcie 
zwierzęta: niedźwiedź polarny, renifer, mors, pingwin,  
Rodzicu, wydrukuj dziecku obrazki, które znajdziesz tutaj:  
https://easypeasylearners.com/wp-content/uploads/2017/04/Polar-Animals-Do-a-Dot-Color-Printables.pdf 
 
3. A teraz czas na ulubione zabawy ruchowe naszych Maluchów przy muzyce. Rodzice pobawcie się razem ze 
swoimi dziedmi. Gwarantuję wspaniałą zabawę!!! 

Gotowi?- to zaczynamy. Włączcie płytę: „Zabawy rytmiczne lekcja 2 – wysokie i niskie dźwięki  
w podskokach” i dwiczcie razem.    https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

https://www.pinterest.co.uk/pin/269090146473217134/?nic_v1=1a68BqxaUeH59mHL5siUSn78wXpN7LWEntqFk%20M25tY0%2FSDL7czPbFpuT5ZDdMmwTO
https://www.adabofgluewilldo.com/arctic-animals-for-kids-polar-bear/
https://www.gluedtomycraftsblog.com/2020/01/fork-painted-polar-bear.html
https://www.pinterest.co.uk/pin/269090146473217134/?nic_v1=1a68BqxaUeH59mHL5siUSn78wXpN7LWEntqFk
https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464
https://easypeasylearners.com/wp-content/uploads/2017/04/Polar-Animals-Do-a-Dot-Color-Printables.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU


7. Proponujemy dla chętnych dzieci wykonanie pracy grafomotorycznej: „Poprowadź zwierzęta polarne”- 
dwiczenie przygotowujące do nauki pisania  kreślenie szlaczków po śladzie. 
Katy pracy - załącznik nr 7. 
 

8. I na koniec naszych dzisiejszych zajęd proponujemy zabawę „Pingwinia rymowanka”. Dzieci dobierają się  
z rodzicami w trójkę. Wypowiadają rymowankę z równoczesnym pokazywaniem gestów. 
„Trzy pingwiny się spotkały, 
(tupanie nogami) 
Skrzydełkami pomachały, 
(Dłonie na ramionach, machanie rękami) 
Razem głośno zaklaskały, 
(klaskanie ze sąsiadem w swojej trójce) 
i oczkami zamrugały. 
(mruganie oczami) 
W prawo skok, w lewo skok, 
(zgodnie z tekstem) 
i za ręce hop, hop, hop. 
(dzieci łapią się za ręce) 
Kuper w tył, skrzydła cap, 
(Wygięcie bioder w tył, uderzenie rękami w uda) 
i za ostry dziobek złap. 
(delikatne złapanie za nos partnera) 
Nóżka w przód, druga też. 
(zgodnie z tekstem) 
kucnij i na brzuchu leż. 
(zgodnie z tekstem). 
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Załącznik nr 5. 
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