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Polska to mój kraj
29 kwiecień 2020

Krasnoludki

p.Anna Z

Dzień dobry Kochani!
1. Na początek mała rozgrzewka:
Electronic Song
2. Posłuchajcie jeszcze raz piosenki:
Jestem Polakiem
Co to znaczy , że jesteśmy Polką i Polakiem?
Spójrzcie na obrazek, co to jest???
Polska mapa
Poproś rodzica, aby pokazał Ci gdzie leży Gdynia oraz Warszawa.
3. Posłuchajcie wiersza „Polska” R. Przymus
Polska – to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska – Ojczyzna…

Kontakt

Kraina, która się w sercu zaczyna.
– O jakim kraju była mowa w wierszu?
Poproście rodziców o wyjaśnienie słów: Ojczyzna, Wisła, kraina.
Wisła
4. Zabawy ruchowe:
– Jeszcze raz włączamy piosenkę „Jestem Polakiem”. Rodzic raz ścisza raz pogłaśnia. Kiedy
piosenka gra głośno podskakujemy wysoko, kiedy gra cicho kucamy obejmując kolana
rękami.
– Podczas refrenu (Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem, kochamy
Polskę z całych sił, chcemy byś również kochał ją i Ty) wesoło tańczymy i śpiewamy, a
podczas zwrotek przytulamy się do rodzica (rodzeństwa) i słuchamy ;o)
– Zabawa na utrwalenie kolorów: rodzic mówi jakiś kolor a Wy szybciutko dotykacie
przedmiotu w tym kolorze (kto pamięta może powiedzieć jak nazwa tego koloru brzmi po
angielsku ;o))
Wesołej zabawy

Moja miejscowość
28 kwiecień 2020

Krasnoludki

p.Anna Z

Dzień dobry Kochani!
Na początek krótka gimnastyka:
Gimnastyka smyka
1. „Moje miasto” – obejrzyjcie ilustracje :
Gdynia ilustracje
– Czy znasz miejsca na ilustracjach?
– Gdzie znajdują się wszystkie te miejsca?
– Gdzie znajduje się Twoje przedszkole?
– Gdzie znajduje się Twój dom?
– Które z tych miejsc podoba Ci się najbardziej?

2. Macie rację to jest GDYNIA, nasze miasto, w którym mieszkamy, chodzimy do
przedszkola, i które leży w górach czy nad morzem???
W lutym nasze miasto obchodziło swoje urodziny i z tej okazji tworzyliśmy wspólnie herb
Gdyni. Kto pamięta jak on wygląda??? Dla przypomnienia :
Herb Gdyni
3. Przypomnijcie sobie piosenkę:
Jestem Polakiem
4. Zabaw ruchowa „Jadę, jadę”

Pobierz plik
5. I jeszcze zadanie dla paluszków:
dom z figur
Jeśli macie ochotę stwórzcie razem z rodzicami kolorowe miasteczko z figur
geometrycznych: potrzebne Wam będą kolorowe kartki – poproście rodziców , aby wycieli
Wam kilka prostokątów, kwadratów i trójkątów (a może rodzice narysują a Wy spróbujecie
je wyciąć???:o)), możecie też użyć patyczków po lodach, zapałek lub patyczków do
szaszłyków i ułożyć kształt prostokąta, kwadratu i trójkąta; guziki, nakrętki lub inne
okrągłe przedmioty, które znajdziecie w domu. Użyjcie większych kartek (A3 – możecie
złączyć dwie kartki A4), naklejcie kolorowe domy z figur – mogą być to domy, które
widzieliście w naszym mieście albo zupełnie wymyślone ;o)
Wesołej zabawy

Mój dom
27 kwiecień 2020

Krasnoludki

p.Anna Z

Dzień dobry Kochani!
Na początek zachęcam Was do wykonania patriotycznej gimnastyki buzi i języka , którą

przekazała nam Pani Kasia
1.Buźki rozgrzane? To posłuchajcie piosenki:
Jestem Polakiem
– Co kochają dziewczynka Polka i chłopiec Polak?
– Co to jest Polska?
Polska
2. Posłuchajcie wiersza „Dom” A.Bernat
Zwierzęta kochają i łąkę i las,
a ryby swą rzekę jak nikt.
Ptaki tu drzewa mają,
by wracać do gniazd,
a kwiaty w ogrodzie swój świat (…)
Na ziemi jest wiele i wiosek i miast.
Jak wiele, któż zliczy je, kto?
Jedno miejsce jest nasze, by przeżyć swój czas,
o miejscu tym mówi się DOM.
Na ziemi, to każdy z nas wie,
jest miejsce gdzie dobrze mu jest!
– Gdzie mogą być domy zwierząt?
– Jak wygląda Wasz dom?
Obejrzyjcie ilustracje różnych domów i bloków:
Domy
– Podzielcie słowo DOM na sylaby. Ile sylab ma słowo DOM?
– Czy wszystkie domy są takie same?
– Który dom Wam się najbardziej podoba?
3. „Duży i mały dom” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
Włączcie jeszcze raz piosenkę „Jestem Polakiem” i tańczcie. Kiedy rodzic zatrzyma muzykę
i powie: „duży dom” – stajemy na palcach a ręce układamy nad głową w kształcie daszku;
kiedy rodzic powie „mały dom” – kucamy a ręce układamy nad głową w kształcie daszku.
4. „Dom z klocków” – dziś proponuję, żebyście zbudowali z klocków dom: może być on

mały lub duży ( a może nawet wielki ;o)), może być np.: cały niebieski albo kolorowy –
wszystko zależy od Was i Waszej pomysłowości ;o) Kiedy już zbudujecie swój dom
przyślijcie do mnie zdjęcie , żebyśmy wszyscy mogli podziwiać Wasze dzieło
Miłego dzionka i udanej zabawy

Gimnastyka buzi i języka
27 kwiecień 2020

Krasnoludki, Pszczółki, Smerfy

p.Katarzyna

Drogie Przedszkolaki, zapraszam do patriotycznej gimnastyki buzi i języka
Gimnastyka buzi i języka
Miłej zabawy !!!

Krasnoludki w akcji ;o)
24 kwiecień 2020

Krasnoludki

Michał Indianin HOWGH:

p.Anna Z

Ekoludek:

Świetna robota

Segregujemy odpady
24 kwiecień 2020

Krasnoludki

p.Anna Z

Dzień dobry Kochani!
1.Rozgrzewka:
Kokoleoko zabawa rączek. Kraina Muzyki
2. Zestaw ćwiczeń ruchowych:
„Rakieta” – stojąc zaczynamy klaskać i tupać nogami – na początku wolno – pochylając się
raz w prawą stronę raz w lewą. Przyśpieszamy tempo klaskania i tupania. Obracamy się a
następnie szybko uderzamy dłońmi kolana i podskakujemy z rękoma wyciągniętymi do
góry i okrzykiem HURA! (rakieta wystartowała)
„Planety” – jesteś mieszkańcem różnych planet poruszasz się w rytm muzyki „Nasza
planeta” M.Jeżowska podczas przerwy w muzyce (rodzice co jakiś czas zatrzymują

piosenkę) wymyślcie i pokażcie swój gest powitalny – podczas każdej przerwy inny!
„Orbity” – (wyznaczmy linię startu i punkt, w którym wykonamy zadanie, w punkcie
kładziemy nie dużą maskotkę)
startujesz z wyznaczonej linii w pozycji raczka (idziemy tyłem! ) idziesz do określonego
punktu , w punkcie robisz 3 przysiady z maskotką na głowie! I wracasz na linię startu na
czworakach. Odpoczywasz chwilkę a to samo zadanie robi rodzic! Możecie też urządzić
wyścigi!!!
„Deszcz meteorów” – potrzebne będą dwie torby/woreczki plastikowe: włączamy muzykę i
wymachujemy torebkami : na początku trzymamy dwie torebki raz w jednej raz w drugiej
ręce a następnie jedną torebkę w jednej ręce i wykonujemy taniec cheerleaderek według
własnego pomysłu ;o)
3. Wiersz o segregacji odpadów
Wiersz o segregacji odpadów
ilustracje do wiersza:
Metal
Plastik
Papier
Szkło
Bioodpady
Odpady-zmieszane
– Kto daje dzieciom rady dotyczące segregacji odpadów?
– O jakich kolorach koszy była mowa w wierszu?
-Co wrzucamy do poszczególnych koszy?
4. „Góra śmieci” – zabawa ruchowa
Odpowiedz na pytanie:
– Co to są śmieci?
– Co może być śmieciem?
– Czy śmieci wokół nas są potrzebne?
– Co należy zrobić ze śmieciami?
– Co to jest segregacja?
Do zabawy będą potrzebne: klocki(kartki) w kolorze: żółtym, niebieskim, zielonym oraz
plastikowa butelki,opakowanie po jogurcie, pudełko,gazeta, rolka po papierze, szklany
słoik, butelka.
Włączamy muzykę:
„Nasza planeta” M. Jeżowska
lub
„Świat w naszych rękach” ZoZi
Tańczymy w rytm muzyki. Rodzic co jakiś czas zatrzymuje muzykę i pokazuje śmieć

(plastik, makulatura lub szkło) Waszym zadaniem jest wskazanie koloru kosza, do którego
powinien ten śmieć powędrować.
5. Jeśli macie ochotę:
Pokoloruj i naklej w odpowiednim miejscu kawałki folii i papieru w miejscu szkła poproś
rodzica o pomoc w narysowaniu czegoś szklanego;o)
segregacja
połącz w pary:
Pary
rysuj po śladzie:
Śmieciarka po śladzie
A na deser możecie posłuchać bajki:
Kicia kocia „Co z tymi śmieciami”
a może zajdziecie w swoich zbiorach książeczkę o ekologii? Jeśli tak obejrzyjcie ją
dokładnie a rodziców poproście ,żeby Wam ją przeczytali ;o)
Przed nami weekend więc planujemy z rodzicami relaks
Wesołej zabawy

Krasnoludki w akcji ;o)
23 kwiecień 2020

Krasnoludki

p.Anna Z

Kolejny zapracowany Krasnoludek:
Szymon oczywiście w duecie z siostrą Alicją

eksperymenty ruszył pełną parą:

powstały piękne wiosenne drzewa i Ekoludek:

ŚWIETNA ROBOTA Kochani

Czysta rzeka
23 kwiecień 2020

Krasnoludki

p.Anna Z

Dzień Dobry Krasnale!
1. Zaczynamy od porządnej dawki energii:
Bomba.
2. „Chora rzeka” J. Papuzińska
Usiądźcie teraz wygodnie i posłuchajcie wiersza:
Wiersz „Chora rzeka” J. Papuzińska
Obejrzyj ilustracje i odpowiedz:
Chora rzeka – obrazki do wiersza
– Co śniło się kotkowi?
– Jakie zwierzęta mieszkają w wodzie?
– Dlaczego wszystkie zwierzęta i rośliny wyprowadziły się z rzeki?
Rzeka obrazki do wiersza
– O której rzece był wiersz?
– O co może prosić rzeka?
3. „Czysta i brudna woda” – zabawa badawcza
Z pomocą rodziców nalej wody do pojemnika. Powiedzcie jaka jest woda? Jaki ma kolor?
Następnie wlej do nie trochę: płynu do mycia naczyń, niebieską farbę, barwnik spożywczy.
Co się zmieniło? Jak teraz wygląda woda? Na koniec włóż do tej wody jeszcze kawałek
selera. Obserwujcie uważnie przez cały dzień co się dzieje z wodą?

Możecie również wykonać inne eksperymenty z wodą:
Eksperymenty z wodą.
Eksperymenty z wodą.
Czekam z niecierpliwością na foto relacje z eksperymentów ;o)
4. Przy eksperymentach możecie podśpiewywać piosenki:
„Świat w naszych rękach” ZoZi
„Moja planeta” M. Jeżowska
Wesołej zabawy

Ekoprzyjaciele
22 kwiecień 2020

Krasnoludki

p.Anna Z

Dzień dobry Krasnale!
1. Na początek mała rozgrzeweczka:
Gummy Bear.
2. „Co to jest ekologia” wiersz D. Klimkiewicz, W. Drabik
Ekologia – mądre słowo
A co znaczy? – powiedz sowo!
Sowa chwilkę pomyślała
I odpowiedź taką dała:
To nauka o zwierzątkach,
Lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko w paru zdaniach,
O wzajemnych powiązaniach
Między nimi, bo to wszystko,
To jest nasze środowisko.

Masz je chronić i szanować
– powiedziała mądra sowa.
Obejrzyjcie obrazki i powiedźcie:
– Co to jest ekologia?
– Czy możemy niszczyć środowisko?
EKOLOGIA w programie Power Point jeśli nie macie możliwości go otworzyć :
Ekologia
3. Już jedną eko pracę zrobiliśmy: instrumenty muzyczne z butelek, pudełek czy też
opakowań po jogurtach. Jeśli jeszcze je macie możecie zagrać na nich przy piosence:
„Świat w naszych rękach” ZoZi
jeśli nie zrobiliście jeszcze swojego instrumentu możecie go szybko stworzyć: wsypcie
trochę ryżu lub kaszy do pustej plastikowej butelki po wodzie i zamknijcie – grzechotka
gotowa! Możecie też użyć dwóch drewnianych bądź metalowych łyżek do grania ;o)
4. Teraz czas na kolejną pracę: „Ekoludek” : znajdźcie w domku materiały: pudełka,
opakowania , butelki, nakrętki, rolki po papierze , rolki po ręcznikach, kolorowe gazety,
włóczka. Kiedy już zgromadzicie te skarby wykonajcie z nich ekoludki, które będą Wam
przypominały o zachowaniach eko ;o)
Koniecznie przyślijcie fotki Waszych Ekoludków
Wesołej zabawy

Sprzątanie świata
21 kwiecień 2020

Krasnoludki

p.Anna Z

Dzień dobry kochane Krasnale !
Posłuchajcie uważnie wiersza:
1. „Jak żyć, by z przyrodą w zgodzie być” D. Niemiec
Aby piękny był nasz świat,

nawet, gdy masz mało lat,
żyj na co dzień ekologicznie,
wtedy wokół będzie ślicznie.
Śmieci segreguj, niech do kosza trafiają.
Uwaga! Ekolodzy po swym piesku sprzątają!
Zakręcaj kran, gdy woda z niego kapie.
Gdy posadzisz drzewko, będziesz fajnym dzieciakiem.
Latem, biegając po lesie, nie niszcz nigdy drzewek,
ptaki Ci się odwdzięczą za to swoim śpiewem.
A wieczorem, gdy będziesz rozpalał z tatą ognisko,
pamiętaj, są do tego specjalne miejsca, ot i wszystko.
– Czy podoba Ci się nasza ziemia?
– Jaka jest nasza ziemia?
– Co trzeba robić, by żyć ekologicznie?
– Dlaczego warto troszczyć się o przyrodę?
– Jak się czujecie, gdy możecie bawić się tam gdzie jest czysto?
– Jak czulibyście się, gdyby wokół Was było mnóstwo śmieci?
2. „Relaks w lesie” – zabawa relaksacyjna
Muzyka relaksacyjna
Rodzic włącza Wam spokojną muzykę, która pozwoli Wam poczuć się jakbyście byli w lesie.
Zamknijcie oczy, słuchajcie i wyobrażajcie sobie to o czym będzie mówił rodzic (UWAGA!
rodzic w trakcie opowiadania cichutko rozrzuca po pokoju plastikowe butelki, pudełka,
papierki, gazety):
Wyobraźcie sobie ,że poszliście na spacer do lasu. Szliście przez jakiś czas, a ponieważ
trochę się zmęczyliście, postanowiliście się położyć na polanie i chwilę odpocząć. Leżycie
na zielonym, soczystym, miękkim mchu. Zamykacie oczy. Słońce przygrzewa, jest Wam
bardzo przyjemnie. Wokół słychać śpiew ptaków, gdzieś z oddali dobiega pracowita
stukanie dzięcioła. Jest spokojnie. Wiatr leciutko porusza gałęziami pobliskich paproci i
czujecie na twarzy przyjemny powiew niosący ze sobą słodką woń kwiatów. Jeszcze
chwilka i znów będziecie mogli wyruszyć w dalszą podróż i pospacerować w głąb kniei.
Wasze oczy są tak ciężkie, że nie chcą się otworzyć. Przeciągacie się jak koty i powoli
siadacie, wystawiając twarz do słońca. Powoli otwieracie oczy i rozglądacie się dookoła. Co
to? Czy to na pewno jest piękny las?
– Kto mógł naśmiecić w lesie?
– Czy zachował się właściwie?
– Jak wygląda las pełen śmieci?
– Co trzeba zrobić, aby las znów był piękny?

– Jak się czujecie w takim zaśmieconym lesie: radośnie czy smutno?
3. „Sprzątamy las” – zabawa ruchowa
Co jest nam potrzebne, żeby posprzątać śmieci w lesie?
Oczywiście worki i koniecznie rękawiczki, które zabezpieczają nasze ręce przed brudem i
zarazkami, które na tych śmieciach mogą się znajdować. W warunkach domowych nie
potrzebujemy rękawiczek, a zbierane śmieci wrzucamy bezpośrednio do odpowiedniego
kosza: plastik do plastiku, papier do papieru ;o)
Dla utrwalenia włączamy piosenkę:
„Świat w naszych rękach” ZoZi
i zbieramy wszystkie śmieci.
Jeśli jest nas w domku więcej (rodzic też się liczą ;o)) możemy posprzątać w formie
wyścigów: kto pierwszy zbierze najwięcej śmieci…?!
4. UFFF udało się ;o) jesteście zmęczeni ? jeśli nie zapraszam do obejrzenia krótkiej
bajeczki, czy znacie już może Rodzinę Treflików???Jeśli nie to poznajcie oto oni:
Rodzina Treflików „Śmieci”
5. Jeśli macie ochotę zróbcie wiosenne drzewo:
Wiosenne drzewo
Wiosenne drzewo 1
Wiosenne drzewo 2
a może wymyślicie własne…:o)
Udanej zabawy
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