
Temat kompleksowy: NASZE BAJKI  

PONIEDZIAŁEK 11.05.2020 

Zestaw ćwiczeń porannych nr XI według Wlaźnik 

Zabawa orientacyjno –porządkowa: „Pająk i muchy”. Pająk poluje w zabawie 

tylko na żywe muchy. Dzieci w rozsypce biegają z brzęczeniem, bzykaniem, a na 

hasło: „Pająk idzie” – zastygają momentalnie w bezruchu. Pająk (jest nim 

początkowo mama lub tata) wychodzi na łowy, obserwuje bacznie, obchodzi 

muchy, a jeśli któraś drgnie, zabiera do swej sieci ( na chwilę odsuwa dziecko z 

zabawy lub następuje zmiana ról) 

Zabawa: „Huśtawka”. Dzieci stoją swobodnie, ręce w dole, dłonie zwinięte w 

pięść. Wymachy ramion w przód i w tył, z lekkim zginaniem kolan (jak w 

huśtawce). (Dzieci znają zabawę w „Huśtawki w parach”- podają sobie obie 

ręce i na zmianę kucają i stoją). 

Ćwiczenie wyprostne: „Kwiaty zwiędłe i podlane”. Siad skrzyżny, ręce na 

kolanach, luźny skłon głowy i tułowia – kwiat zwiędnięty; stopniowy wyprost 

kręgosłupa z wysokim ustawieniem głowy – kwiat podlany. 

Ćwiczenie głowy i szyi: „Potakiwanie i przeczenie”. Wolne skręty głowy w 

lewo i w prawo – dzieci wymawiają „nie, nie, nie”; wolne skłony głowy w przód 

i w tył – dzieci wymawiają „tak, tak, tak” 

Podskoki: „Małe piłeczki”. Stopy zwarte, wstępowanie na palce. Podskoki 

obunóż w miejscu i do przodu 

Marsz rytmiczny przy piosence: „Jestem Polakiem” 

https://youtu.be/plug6OIrxRM 

 

Poznajemy miasto – Łódź 

 

Dzisiaj autobusem wyruszymy w podróż do miasta, które nazywa się Łódź 

Zabawa ruchowa przy piosence: „Koła autobusu kręcą się” 

https://youtu.be/-vp7VVwxceg 

Łódź jest trzecim miastem w Polsce pod względem liczby ludności ( po 

Warszawie i Krakowie)  

Miastu Łodzi swoje wiersze z cyklu „Kwiaty polskie” poświęcił poeta Julian 

Tuwim  

https://youtu.be/N8e7RMULTpw   

Wiersz dla rodziców i nie tylko. 

 

https://youtu.be/plug6OIrxRM
https://youtu.be/-vp7VVwxceg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwiaty_polskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Tuwim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Tuwim
https://youtu.be/N8e7RMULTpw


 

Fragment wiersza: „Łódź” Juliana Tuwima  

 

(…) Gdy w Polsce będzie pomników mych 

Więcej niż grzybów po deszczu, 

I w każdym mieście zacznie się krzyk: 

„Ja Ciebie wydałem, wieszczu!” - 

Niechaj potomni przestaną snuć 

Domysły „w sprawie Tuwima”, 

Bo sam oświadczam: mój gród - to Łódź, 

To moja kolebka rodzima! (…) 

 

 
Ławeczka Juliana Tuwima na ulicy Piotrowskiej w Łodzi 

 

Wiersz: „Ławeczka Tuwima (Piotrkowska 104)” Eugeniusz Dolat  

z książki: „Ludzki język łódzki” 

 

Mieszkam przy Piotrowskiej w Łodzi, 

gdzie ławeczka jest Tuwima.  

Obok niej przechodzę co dzień  

i czasami się zatrzymam.  

Patrząc na poetę, marzę, kierowany chęcią czystą,  

aby zostać kolejarzem a konkretnie maszynistą.  

Może pytasz z ciekawości, co na taki wybór wpływa?  

Pewnie w pierwszej kolejności jego wiersz – Lokomotywa. 

 

https://youtu.be/wzge0nSflq8 „Lokomotywa” Juliana Tuwima 

https://youtu.be/wzge0nSflq8


https://youtu.be/mInnMNk5KHA  

Wiersz: „Okulary” Juliana Tuwima czyta Piotr Frączewski 

Biega, krzyczy pan Hilary: 

– Gdzie są moje okulary? 

Szuka w spodniach i w surducie, 

W prawym bucie, w lewym bucie. 

Wszystko w szafach poprzewracał, 

Maca szlafrok, palto maca. 

– Skandal! – krzyczy – nie do wiary! 

Ktoś mi ukradł okulary! 

Pod kanapą, na kanapie, 

Wszędzie szuka, parska, sapie! 

Szuka w piecu i w kominie, 

W mysiej dziurze i w pianinie. 

Już podłogę chce odrywać, 

Już policję zaczął wzywać. 

Nagle… zerknął do lusterka… 

Nie chce wierzyć. Znowu zerka. 

Znalazł! Są! Okazało się, 

Że je ma na własnym nosie. 
 

https://youtu.be/sHrHMtu7bbc  

wiersz: „Okulary” z obrazkami 

 

 

https://youtu.be/mInnMNk5KHA
https://youtu.be/sHrHMtu7bbc


 



Wymień i pokoloruj lub narysuj przedmioty, których nazwa zaczyna się na „o”. 

 
 

 

 



https://youtu.be/kCbcCRpzVdU 

Wiersz: „Okulary” Tuwima recytuje dziecko. 

Spróbuj nauczyć się tego wierszyka na pamięć, tak jak ta dziewczynka. 
 

https://youtu.be/HUVNPRjc8_A 

Bajka: „Parauszek i przyjaciele”, odcinek: „Okulary” 

 

Karta pracy nr12 z WYPRAWKI PLASTYCZNEJ 
Wypchnij z karty kształt godła. Wyrywaj małe kawałki białej bibuły lub papieru 

śniadaniowego lub wykorzystaj białą włóczkę. Koronę, dziób i pazury orła pokoloruj żółtą 

kredką. Co nazywa się na „o”? 

 

SZLAKIEM BAJKOWYM W ŁODZI 

W słynnym Studio Małych Form Filmowych Se-ma-for w Łodzi powstawały 

znakomite animowane seriale dla dzieci: Miś Uszatek, Zaczarowany 

ołówek, Kot Filemon i inne. 

Postawiono rzeźby odlane z brązu, które są stawiane w miejscach najczęściej 

odwiedzanych przez turystów i związanych z przemysłem filmowym. 

 

 
Pomnik „Trzy misie” 

 

Zabawa ruchowa: „Misie płyną łodzią w Łodzi” 

Dzieci siedzą na dywanie i naśladują wiosłowanie wolno, szybciej, coraz 

szybciej. Na hasło: „Sztorm” przewracają się. 

 

https://youtu.be/kCbcCRpzVdU
https://youtu.be/HUVNPRjc8_A
https://pl.wikipedia.org/wiki/Se-ma-for
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_animowany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%9B_Uszatek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaczarowany_o%C5%82%C3%B3wek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaczarowany_o%C5%82%C3%B3wek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kot_Filemon


 
„Pomnik Misia Uszatka” na ulicy Piotrkowskiej 87 

 

 
„Miś Colargol” skwer z placem zabaw przy skrzyżowaniu ulic  

H. Sienkiewicza i R. Traugutta 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Henryka_Sienkiewicza_w_%C5%81odzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_gen._Romualda_Traugutta_w_%C5%81odzi


 
Pomnik „Dziwny Świat Kota Filemona i Bonifacego” przed wejściem do 

Muzeum Kinematografii. Który kot jest wyżej, a który niżej?  

Co przedstawia kula obok kota Filemona? Czy pamiętacie jak powstaje wełna? 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kot_Filemon


 
 

Miasto Łódź słynęło z przemysłu włókienniczego, produkowano tam tkaniny, 

nici, sznurki i ubrania.  

 

https://youtu.be/8bZ8l3HSuCE  

Piosenka „Prząśniczka” w wykonaniu Ireny Santor,  

Muzyka: Stanisław Moniuszko 

 

Zagadki: 

Nie daje jej koza, lecz daje owieczka. 

Może być z niej szalik, sweter lub czapeczka. (Wełna) 

 

Gdy do szycia siada mama, do jej ucha nitkę wkłada. 

Ma maleńkie ucho, o tym wiecie sami. 

Trzeba ją przy szyciu wyciągać palcami. (Igła) 

 

Co potrzebuje igła takiego cienkiego? 

Ale bardzo długiego, 

By uszyć dla ciebie coś modnego? (Nici) 

 

 

 

https://youtu.be/8bZ8l3HSuCE


Eksperymenty przedszkolaka z rodzicami 

 

 
 

 



 

 

 
„Rzeźba bohaterów filmu Zaczarowany ołówek” przed wejściem do Łódzkiego 

Domu Kultury w Łodzi przedstawia Piotrusia z magicznym ołówkiem oraz jego 

psa. 

 

Bajka z serii „Zaczarowany ołówek” 

https://youtu.be/LqHHIPET48Y 

„Sroczka złodziejka”  

Co ukradła sroczka złodziejka? Kto pomagał krawcowi odzyskać szpulkę do 

maszyny do szycia? Co jest zawinięte na takiej szpulce? Czy w domu znajdziesz 

z mamą szpulki z nićmi? 

 

https://youtu.be/LqHHIPET48Y


 

Poniżej propozycje do ZABAWY W TEATR z książki Anny Misiurskiej. 

Łatwo można wykonać Jacka i Agatkę, wykorzystując piłeczki od ping ponga 



lub zwierzątka z pończochy lub skarpetki oraz guzików. 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



WTOREK 12.05.2020 

SZLAKIEM KRASNOLUDKÓW WE WROCŁAWIU 

https://youtu.be/lRU72il57_E 

Piosenka: „Dwa krasnale” 

Zabawa ruchowa do wiersza: „Szły do lasu cztery krasnoludki” 
Szły do lasu cztery krasnoludki: 

Jeden mały, a drugi malutki, 

Trzeci leciutki jak skrzydła motylka, 

Czwarty cieniutki jak szpilka. 

Wilk zobaczył cztery krasnoludki 

Jeden mały, a drugi malutki, 

Trzeci leciutki jak skrzydła motylka, 

Czwarty cieniutki jak szpilka. 

Zjem ja sobie cztery krasnoludki 

Jeden mały, a drugi malutki… 

Uciekają cztery krasnoludki 

Jeden mały, a drugi malutki…. 

 

Ilustrujemy ruchem: 

Szły do lasu (palcami dłoni pokazujemy chodzenie na przedramieniu drugiej 

ręki)  

Cztery (pokazujemy cztery palce) 

Krasnoludki (z dłoni robimy czapeczkę na głowie) 

jeden mały (pokazujemy człowieka niewielkiego wzrostu), 

a drugi malutki (zniżamy dłoń ku ziemi) 

trzeci leciutki jak skrzydła motylka (machamy jak motylek skrzydłami) 

czwarty cieniutki jak szpilka (małym palcem pokazujemy figurę krasnala). 

 

Wilk zobaczył (robimy z dłoni lornetkę i rozglądamy się dookoła)… 

Zjem ja sobie (klepiemy się po brzuchu)… 

Uciekają (biegniemy w miejscu)… 

Odpoczywają (kucają i ręce kładą po policzek)… 

Jedzą jagódki (naśladują jedzenie)… 

Piją mleko (naśladują picie)… 

Segregują śmieci (naśladujemy wkładanie śmieci do pojemników)… 

 

Zadanie w kartach pracy: „Nowe przygody Olka i Ady” cz.2 str.41 
Pokoloruj odpowiednio pojemniki: pierwszy – na zielono, drugi – na żółto, trzeci – na niebiesko. 

Powiedz, co wrzucamy do każdego z tych pojemników. Obejrzyj obrazki. Nazwij kolory pojemników, 

które służą do segregowania śmieci. Powiedz, jakie śmieci do nich wrzucamy. Połącz liniami obrazki 

śmieci z odpowiednimi pojemnikami.  

 

https://youtu.be/HwbtgjG_NO8 

Piosenka: „Krasnal lubi biegać” 

https://youtu.be/lRU72il57_E
https://youtu.be/HwbtgjG_NO8


Wrocław jest miastem krasnali. Skąd się wzięły krasnale we Wrocławiu? 

 

Jedna z legend mówi o Chochliku Odrzańskim, który przybył do Wrocławia na 

niewielkiej tratwie. Dobił do brzegu i zacumował we Wrocławiu na dłużej, 

uznając chyba, że to idealne miejsce na psikusy. Rozwiązywał ludziom 

sznurowadła w butach, gdy czekali na autobus, dosypywał soli do cukiernicy we 

wrocławskich restauracjach. Wkrótce wszyscy mieszkańcy miasta mieli już 

serdecznie dość tego krasnala. Ponieważ urwis był zbyt mały, żeby zwykły 

wrocławianin mógł go złapać, postanowiono wezwać pomoc. Władze miasta 

zwróciły się o pomoc do krasnali, a te z chęcią przybyły na ratunek. Początkowo 

Chochlik Odrzański sprawiał wiele kłopotów krasnalom. W końcu jednak 

krasnale, pod wodzą najsympatyczniejszego z nich, Życzliwka,  pojmały 

złośliwego stwora i kulturalnie, choć stanowczo wytłumaczyły mu, że czas jego 

wrocławskich psikusów dobiegł końca. Chochlik odpłynął swoją tratwą, a 

mieszkańcy miasta i turyści mogą od tej pory chodzić po ulicach bez obaw, że 

ktoś będzie majstrował przy ich sznurówkach.  

 

Krasnale szybko zadomowiły się we Wrocławiu i pilnują, by nikomu nic złego 

się już nie stało. Dobra wieść o mieście przyjaznym krasnoludkom niesie się w 

świat, dzięki czemu kolejne skrzaty pojawiają się na ulicach Wrocławia. 

 

 
 

Krasnal Życzliwek - Podróżnik 

 

ZADANIE: Spróbuj zawiązać sznurowadła (bez robienia kokardki).  

Czy łatwiej jest zawiązać, czy rozwiązać sznurowadła? 



 

Krasnali we Wrocławiu jest ponad trzysta i ciągle pojawiają się nowe. 

Oto wybrane z nich. 

 

 Krasnal Chlapuś  

 

 

 
Syzywki 



 
Krasnale: Bumarek i Fadromka 
 

 
Krasnale strażacy 

 

 



 
Dąbrek pierwszy wrocławski krasnal znajdujący się w szkole 

 

 
Kozanek znajdujący się w przedszkolu 

 



 
Panoramik wrocławski krasnal znajdujący się w Panoramie Racławickiej  

https://youtu.be/CYybxduH2BA 

 

 
Krasnal rowerzysta 

 

 

https://youtu.be/CYybxduH2BA


 

 

 
Krasnal motocyklista 



 
 

 

 



 

PRACA PLASTYCZNA: Zaprojektuj nowego krasnala. Narysuj kredkami lub 

namaluj farbkami. Możesz także ulepić kilka wrocławskich krasnali z plasteliny.  

 

Wiersz: „Nie jestem malutki” 
Ja już nie jestem taki malutki. 

Tup tupu tupu tupu, tup tupu tup. 

I sam potrafię zawiązać butki. 

Tup tupu tupu tupu, tup tupu tup. 

Wiem, która lewa, a która prawa. 

Tup tupu tupu tupu, tup tupu tup. 

 

https://youtu.be/H8B9hH6JUzM    

Piosenka: „My jesteśmy krasnoludki” z ilustrowaniem ruchem 

My jesteśmy krasnoludki, hopsasa, hopsasa! 

Pod grzybkami nasze budki, hopsasa, hopsasa! 

Jemy mrówki, żabie łapki, oj tak tak, oj tak tak! 

A na głowach krasne czapki, to nasz znak, to nasz znak! 

Gdy kto zbłądzi, to trąbimy – tru tu tu, tru tu tu! 

A kto senny to uśpimy – lu lu lu, lu lu lu. 

Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka – no no no, no no no! 

To zapłacze niezabudka – ojojoj, ojojoj! 

 

https://youtu.be/H8B9hH6JUzM


ŚRODA  13.05.2020 

SZLAKIEM WRÓBLI PO POLSCE 

 

 



 
 

https://youtu.be/az7AZ2La6g4 

Piosenka z zabawą ruchową: „Jeśli jesteś dziś szczęśliwy klaśnij raz”. 

 

https://youtu.be/az7AZ2La6g4


Zadanie w kartach pracy: „Nowe przygody Olka i Ady” cz.2 str. 25 
Obejrzyj obrazki. Opowiedz historyjkę o rodzinie bocianów. 

 

Zabawa ruchowa: „Bocian i żaby”.  

Na hasło: Bocian (dziecko chodzi a uniesionymi nogami), na hasło: Żaba 

(dziecko skacze kucając, z rękami między nogami) 
 

Zadanie w kartach pracy: „Nowe przygody Olka i Ady” cz.2 str.26 
Pokoloruj skrzydła, nogi i dziób bociana. Policz bociany. Pokazuj palcem i mów razem z 

osobą dorosłą: pierwszy bocian, drugi bocian… Rysuj po śladach od najmniejszego do 

największego jajka. Wskaż najmniejsze jajko, a potem – największe jajko. 
 

Zabawy ruchowe metodą W. Sheborne z książki: „Zatańcz ze mną” 

 

 Poznawanie własnego ciała. 

Rodzice i dziecko ślizgają się w kółko na plecach. Potem siadają na podłodze i 

zwijają swoje ciała, podciągając kolana i kładąc na nich głowę. Następnie 

rozwijają ciała, rozprostowując się do pozycji leżącej. 

Biegają z wysokim podnoszeniem kolan.  

 Wyczuwanie własnego ciała. 

Witają się różnymi częściami ciała, stykając się nimi, np. Witają się łokciami, 

uchem, nosem, brzuchem, itd. 

Turlają się po podłodze. 

 Zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu. 

Rodzice wykonują mostek, stając na czworakach, a dziecko przechodzi pod 

mostkiem. Potem dziecko wykonuje mostek, a rodzice przechodzą nad mostkiem. 

Dziecko ucieka na czworakach, rodzice też na czworakach – goni je. Po chwili 

rodzic ucieka na czworakach, a dziecko, też na czworakach, goni. 

(Na czworakach to nie poruszanie się po kolanach, kolana mają być uniesione) 

 Nawiązywanie kontaktu z partnerem. 

Jeden z rodziców z dzieckiem siadają na podłodze, tyłem do siebie, nogi mają 

zgięte w kolanach. Pchają partnerów plecami, starając się pokonać ich opór.  

Jeden z rodziców kładzie się przodem (na brzuchu), ręce trzyma obok ciała. 

Dziecko próbuje przewrócić go na plecy. Potem dziecko kładzie się na brzuchu, 

a dorosły stara się odwrócić je na plecy. 

 Ćwiczeni kreatywne. 

Rodzice i dzieci tańczą przy nagraniu wybranej piosenki. 

 

 „Przygód kilka wróbla Ćwirka” 

Sympatyczny wróbelek Ćwirek poznaje nowe ptaki i inne zwierzęta, raz nawet 

leci do miasta. Mieszkanie wynajmuje w gnieździe bocianim. Bohaterem 

każdego odcinka był inny gatunek ptaka. Głosu wszystkim postaciom 

użyczył Jan Kobuszewski. Pomnik wróbla Ćwirka znajduje się w Łodzi. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wr%C3%B3bel_zwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bocian_bia%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kobuszewski


 

 Pomnik „Wróbelek Ćwirek” w Łodzi 
 

https://youtu.be/p56DdcUCs6c 

Przygód kilka Wróbla Ćwirka. Odcinek 1 

 

Zagadki: 

 

Pióra biało-czarne, buciki czerwone.  

Uciekają przed nim żaby, gdy idzie w ich stronę. (bocian) 

 

Czarne skrzydełka, biała kamizelka, 

pod oknem krąży ptaszyna niewielka. 

https://youtu.be/eiR3NohlpLs (dokarmianie jaskółek).  

Poszukaj jaskółki w książce (str. 58) 

 

Gdy inne ptaki lecą w inne kraje,  

ten ptak zawsze z nami zostaje. (wróbel) 

 

Co to za ptak? 

Pływa po stawie i kwacze: kwak kwak.(kaczka) 

 

Zabawa z pokazywaniem do wierszyka: „Raz mały wróbelek” 

 

Raz mały (pokazujemy dłońmi coś małego) 

wróbelek, (machamy rączkami) 

miał mały werbelek. (udajemy grę na werbelku) 

Werbelek wróbelka miał mały felerek. (strząsamy dłonie) 

Bęc! (klaśnięcie w dłonie) 

(Powtarzamy coraz szybciej.) 

 

https://youtu.be/p56DdcUCs6c


Zapraszamy na wycieczkę przyrodniczą do Plewisk nad stawy. 

Może uda się tam zaobserwować kaczki lub zobaczyć inne ptaki.  

Eksperymenty przedszkolaka z rodzicami 

 

 



 

 
 

MILCZENIE 

 

Cisza na stawie, cisza w kościele. 

Kto się odezwie, ten będzie cielę. 

Raz, dwa, trzy, początek gry. 

BAWIMY SIĘ W CISZĘ 

Bawimy się w ciszę cicho, cicho, sza. 

Nikt nas nie usłyszy cicho, cicho, sza. 

Cichutko mówimy cicho, cicho, sza. 

Na palcach chodzimy cicho, cicho, sza. 

Szumią listki na drzewach cicho, cicho, sza. 

Wiatr w nich cicho śpiewa cicho, cicho, sza. 

 

 

https://youtu.be/RIacLGAz_II 
W zeszycie od religii narysuj lub wklej obrazek Maryi.  

Wokół narysuj dla Niej najpiękniej jak potrafisz kwiaty lub ptaki. 

 

 

https://youtu.be/RIacLGAz_II


CZWARTEK 14.05.2020 

SŁONECZNYM SZLAKIEM  

https://youtu.be/toqrH4Z1-og 

Klaśnij w dłonie, rób to tak jak ja. 

 

Wiersz „Piękne zwyczaje” Czesława Janczarskiego 

 

Słonko ma bardzo piękne zwyczaje: 

Mówi dzień dobry, gdy rano wstaje. 

A drzewa, lśniące rosą nad ranem, 

Szumią dzień dobry, słonko kochane. 

Gdy słonko chmurka zasłoni siwa, 

Mówi przepraszam, potem odpływa. 

Gdy ciepłym deszczem sypie dokoła 

dziękuję – szumią trawy i zioła. 

Słonko dzień cały po niebie chodzi. 

Dobranoc mówi, kiedy zachodzi. 

Mrok szary wkoło, trawy i drzewa 

dobranoc szumią z prawa i z lewa. 
  

Jakie piękne słowa mówiło słonko w wierszu? 
 

Ćwiczenie w rozpoznawaniu koloru żółtego: 

- Szukanie ilustracji w książce przedstawiających przedmioty w kolorze żółtym, 

nazywanie przedmiotów.  

- Wymyślanie: „Co jest w żółtym kolorze?” (kaczka, cytryna, banan, ser). 

- Zabawa orientacyjno-porządkowa: „Gdzie jest żółty?” 

Dzieci tańczą przy muzyce, na pauzę w muzyce i hasło: „żółty” szukają 

przedmiotu żółtego przedmiotu i go dotykają palcem. 
  

Wyliczanka: „Berek” 

Żółte słoneczko zza chmurki zerka. 

Czy chcecie się z nami pobawić w berka? 

 

Palec do budki,  

bo za minutkę  

zamykamy budkę! 

Budka się zamknęła, 

gości nie przyjęła. 

 

Zadanie w kartach pracy: „Nowe przygody Olka i Ady” cz.2 str.19 
Odszukaj wśród naklejek brakujące obrazki symboli pogodowych i naklej je w pustych 

polach według wzoru (rytmu). Rysuj słońca i chmurki po śladzie. Pokoloruj rysunki. 
 

https://youtu.be/toqrH4Z1-og


https://youtu.be/WPqHsECe-h0    (CHÓR SZKOLNY) 

Piosenka: „Życzenie” kompozytor: Fryderyk Chopin, słowa: Stefan Witwicki 

Gdybym ja była słoneczkiem na niebie, 

nie świeciłabym jak tylko dla ciebie. 

     Ref. Ani na wody, ani na lasy, 

    ale po wszystkie czasy. 

    Pod twym okienkiem i tylko dla ciebie, 

    gdybym w słoneczko mogła zmienić siebie. 

Gdybym ja była ptaszkiem z tego gaju, 

nie śpiewałabym w żadnym obcym kraju. 

    Ref. Ani na wody, ani na lasy… 

https://youtu.be/qWavTTrgD7M 

Życzenie, Chopin - Polonia  

Spróbujcie zaśpiewać z wersją wokalną piosenkę o słoneczku. 

https://youtu.be/m1zi553gEqY (J. Niżyński - fortepian)  

 

Zabawa: „Słoneczko układane ze skarbów” 

Układanie słoneczka z różnych przedmiotów, które znajdziecie w domu np. 

klamerki, patyczki, makaroniki. 

Można przydatnych skarbów do tej zabawy poszukać w czasie spaceru np. 

łodygi, cienki listki, patyczki, kamyki. 

  

 

https://youtu.be/WPqHsECe-h0
https://youtu.be/qWavTTrgD7M
https://youtu.be/m1zi553gEqY
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PIĄTEK 15.05.2020 

 QUIZ Z ZAGADKAMI 

 

Czerwone nogi i białe piórka,  

Przed nim do wody żaby dają nurka. 

(bocian) 

 

Co to za zwierzątka rogate 

Uciekły daleko za chatę. 

Na wieży ratuszowej bywają 

I różkami się trykają. 

(koziołki) 

 

Jakie to maluchy zawsze są brodate  

i ciężko pracuje i zimą i latem? 

Malutkie ludziki z dziecięcych bajeczek, 

I z miasta Wrocławia i z waszych książeczek. 

(krasnale) 

 

Co to jest? Na pewno wszyscy wiedzą. 

Trzymają się uszu, lecz na nosie siedzą. 

Są to dwa szkiełka w ramce, na nos założone, 

A pan Hilary ich szukał. Jak się zwą one? 

(okulary) 

 

Co przedstawia ta kula obok kota Bonifacego? 

 
 

Z jakich bajek są piosenki poniżej?  

https://youtu.be/zJC68652szA 

Jak nazywa się mały kot z tej bajki? 

 

https://youtu.be/anGxEuxDxag 

Jak nazywa się koziołek z tej bajki? 

https://youtu.be/zJC68652szA
https://youtu.be/anGxEuxDxag


Kto mieszkał w jamie w Krakowie, tuż nad Wisłą? 

I zionął ogniem jak ognisko? 

Owieczek pożerał całe mrowie 

- jedna nie wyszła mu na zdrowie?(smok) 

 

We Wrocławiu znajdziesz tych zwierząt wiele, 

W sobotę i w niedziele. 

Ryczy bardzo głośno, długą grzywą kiwa. 

Jest on królem zwierząt, a jak się nazywa? (lew) 

 

Wyliczanka: „Budka” i zabawa bieżna „Berek” 

Palec pod budkę,  

bo za minutkę zamykamy budkę. 

Budka się zamknięta nie ma klienta,  

klient w Warszawie siedzi na ławie. 

 

Odpowiedz na pytanie. Wskaż prawidłową odpowiedź. 

1. Stolicą Polski jest:  

Poznań, Łodź czy Warszawa? 

2. Mieszkamy w: 

Poznaniu, Plewiskach czy w Gdańsku? 

3. W polskim godle jest ptak, który nazywa się:  

Orzeł, wróbel czy struś? 

4. Flaga Polski ma kolory: 

Biały i czarny, biały i różowy czy biały i czerwony 

5. Pomniki misia Uszatka i Coralgola można znaleźć w mieście, który 

nazywa się: 

Poznań, Kraków czy Łódź? 

6. Czy rozpoznajesz tą melodię? O czym jest ta piosenka? 
https://youtu.be/m1zi553gEqY 

7. Fryderyk Szopen grał na: 

Fortepianie, trąbce czy gitarze? 

8. Koziołki z ratuszowej wieży można zobaczyć w: 

Poznaniu, Gdańsku czy w Krakowie? 

9. W Krakowie mieszkał: 

Dinozaur, smok czy kangur? 

10. W Gdańsku można usiąść na pomniku: 

Lwa, kangura czy strusia? 

  

Nagroda za udział w konkursie: 

https://youtu.be/2ykJ9rd3dtY 

https://youtu.be/az7AZ2La6g4 

Piosenka z zabawą ruchową: „Jeśli jesteś dziś szczęśliwy klaśnij raz”. 

https://youtu.be/m1zi553gEqY
https://youtu.be/2ykJ9rd3dtY
https://youtu.be/az7AZ2La6g4


 
 

Wyliczanka:  

Ence - pence 

Cztery ręce. 

Idzie sobie smok w sukience. 

Elke - trelke 

Kartofelke. 

Smok się przebrał za modelkę! 

Cukier, lukier, 

Wrona z krukiem. 

Wiatr smokowi zwiał perukę! 

Raz, dwa, trzy! 

Tę perukę łapiesz TY! 

 

Zabawa ortofoniczno - ruchowa: ,,Idzie smok” 

Zieje ogniem smok olbrzymi: Puf, puf, puf! (pokazujemy rękami) 

Dookoła aż się dymi: Puf, uf, uf! (nadymamy policzki) 

Słychać krok: Klap, klap, klap. (stawiamy duże kroki) 

Idzie smok człap, człap, człap. (dzieci czworakują) 

Wielką paszczą głośno klapie: klapu-klapu, klap.(pokazują rękami paszczę) 

Po cichutku smok się skrada, tup, tup, tup! (stawiamy małe kroki) 

Kogo złapie, tego zjada, chrup, chrup, chrup! (naśladujemy chrupanie) 



PRACA PLASTYCZNA:  

 

„Lew” z papierowego talerza i pasków z papieru kolorowego 

 
 

 

„Smok” z trójkąta, sznurka oraz pasków z papieru kolorowego 

 
 



 
 

Dziewczynka zaprosiła gości. Kto do niej przyjechał z Krakowa, kto z Poznania, 

a kto z Gdańska?  

Ilustrowanie ruchem wiersza: „Kuchenne rewolucje” 
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