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Temat: Dzieci z całego świata 

Piosenka  obowiązująca w tym tygodniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=g0vsAvCRI90 

 

1. Poranna gimnastyka- zapraszam do gimnastyki wraz z piosenką umieszczoną w 

linku: 

 https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

2. „A jak będę dorosła”- czytanie wiersza Danuty Wawiłow 

Jak mi ręce urosną, 

jak mi nogi urosną, 

jak już będę dorosła 

i wysoka jak sosna, 

to zostanę, zostanę, zostanę… no, kim? 

To na pewno zostanę lekarzem! 

Przyjdę w białym fartuchu, 

mamie zajrzę do ucha, 

tatę klepnę po brzuchu, 

powiem: „Trzyma j się, zuchu!”, 

i zapiszę, zapiszę, zapiszę… no, co? 

I zapiszę paskudne lekarstwo! 

Co mi płacze i krzyki! 

Będę robić zastrzyki! 

Będę strasznie się trudzić! 

A jak już mi się znudzi, 

to zostanę, zostanę, zostanę… no, kim? 

To zostanę okrutnym piratem! 

Nie posłucham się taty. 

Będę strzelać z armaty, 

będę w worku pękatym 

przechowywać dukaty, 

będę straszną mieć brodę i pistolet… i co? 

I piracką przepaskę na oku! 

Co mi wiatry i burze! 

https://www.youtube.com/watch?v=g0vsAvCRI90
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


Mogę trwać jak najdłużej! 

Niechaj żyją podróże! 

A jak nimi się znużę, 

to pojadę, pojadę, pojadę… no, gdzie? 

To pojadę z powrotem do mamy! 

Danuta Wawilow 

 

3.  „Co lubią dzieci?” – praca plastyczna wykonana techniką kolażu. Rodzic : 

„Za chwilę będziemy łączyć różne papiery, gazety, zdjęcia i obrazki w jednej pracy. 

To będzie kolaż. Spójrzcie, oto przykłady kolaży (rodzic  pokazuje przykłady), 

charakteryzuje, z jakich materiałów składa się każde dzieło oraz przedstawia jego 

tytuł” 

Zachęca dzieci do stworzenia wspólnego kolażu pt. Co lubią dzieci? Wyszukajcie w 

czasopismach obrazki, które mogą odpowiadać na powyższe pytanie, i wydrzyjcie je. 

Po zakończeniu przyklejcie poszczególne elementy kolażu na dużym arkuszu szarego 

papieru oraz umieście na nim drobne ulubione przedmioty dzieci: zabawki z jajek 

niespodzianek czy małe klocki.  

 



 

 



4. „Dziecięce zabawy” – zabawy przy piosence „Wszystkie dzieci nasze są”. Dzieci 

maszerują przy akompaniamencie piosenki. Na przerwę w muzyce zatrzymują się i 

wykonują polecenie rodzica: naśladują ruchem jakąś zabawę dziecięcą, np. 

skakanie na skakance, odbijanie piłki, budowanie zamku z klocków. 

 

5.   „Koniki” – zabawa inscenizowana do utworu literackiego. Rodzic proponuje 

dziecku, żeby wysłuchały wiersza, którego bohaterami są piernikowe koniki.  

 

 

Koniki 

 Cwałowały czerwone koniki.  

Kopytkami biły, pędziły. 

 Przesadzały bystre strumyki,  

Po kamieniach,  

po drogach dudniły.  

I po lesie, i po łące,  

i po moście,  

W kłus, galopem, cwałem  

– przez powietrze.  

I parskały, że będą goście, 

 I uszami strzygły na wietrze. 

 A były to koniki z piernika,  

Lukrowane, cukrem osypane. 

 Kiedy im się znudziło brykać,  

Poszły prosto do buzi – same 

Anna Kamieńska 

 

6. „Koniki” – zabawa logopedyczna przy wierszu „Koniki” A. Kamieńskiej; 

gimnastyka narządów mowy. Rodzic czyta dzieciom wiersz, po czym proponuje 

zabawę – inscenizację wiersza, w której „aktorami” będą tylko buzia i język. 

Ponownie odczytuje wiersz, jednocześnie demonstruje sposób przedstawienia 

treści wiersza; za każdym razem dzieci powtarzają za prowadzącym. 

 


