
Kochane Puchatki witam Was serdecznie w pierwszym tygodniu maja. 

Będziemy kontynuować tematykę patriotyczną, którą zaczęliśmy w poprzednim 

tygodniu. Jednak teraz dowiemy się co nieco o Unii Europejskiej i poznamy 

kilka państw unijnych. Na początku tygodnia z Kubusiem i jego mamą 

odwiedzimy piknik z okazji Dnia Europy, a w następnych dniach wraz z 

bohaterami bajek zaproszę Was na wycieczkę do Francji, Belgii, Grecji i Włoch. 

 

Pamiętajcie, że w zdrowym ciele zdrowy duch, więc zapraszam Was codziennie 

do porcyjki ćwiczeń – w tym tygodniu, jeśli macie przyda się bębenek. 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Hop – bęc. 

Dziecko maszeruje/ biega w różnych kierunkach po pokoju. Na hasło: Hop 

wyskakuje w górę, a na hasło: 

Bęc – przykuca. Po wykonaniu tych czynności ponownie przechodzi do marszu. 

• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych Sięgnij jak najwyżej. 

Dziecko wspina się na palce, wyciąga ręce naprzemiennie w górę, aby sięgnąć 

jak najwyżej; następnie wykonuje siad klęczny, przyciska głowę do kolan – 

stara się zwinąć w jak najmniejszą kulkę. 

• Ćwiczenia nóg Jak sprężynka. 

Dziecko wykonuje rytmiczne przysiady i wspięcia w tempie uderzeń rodzica w 

bębenek/ klaśnięć. 

• Ćwiczenie równowagi Kto potrafi? 

Dziecko dotykają prawym łokciem lewego kolana i odwrotnie; wytrzymują 

chwilę w tej pozycji. 

 

Poniedziałek 

Dzień Unii Europejskiej, co prawda dopiero w sobotę 9 maja, ale dzisiejsze 

opowiadanie będzie dobrym wstępem do zbliżającego się tygodnia. Dlatego też 

zapraszam Was na spotkanie z Kubusiem i jego Mamą, którzy będą 

uczestniczyć w pikniku. Z opowiadania dowiecie się wielu ważnych rzeczy o 

Unii Europejskiej, do której oczywiście należy też Polska. 

Po wysłuchaniu opowiadania zapraszam Was do wykonania flagi Unii 

Europejskiej lub maskotki Syriusza dowolną techniką plastyczną. Więc możecie 

malować, rysować, lepić, a nawet mieszać techniki – wybór należy do Was. 

 

Dodatkowo mały dodatek z okazji Dnia Strażaka – to oczywiście dla chętnych. 

 

We wtorek zapraszam Was do posłuchania piosenki Europa to rodzina. 

Spróbujcie z pomocą Mamusi lub Tatusia odnaleźć państwa, o których mowa w 

piosence na mapie lub globusie.  



A później smerfy zaproszą Was do Belgii. Pokażą Wam najciekawsze miejsca i 

zapoznają z rodziną królewską  

 

Środa w tym tygodniu będzie na sportowo – czyli wielka Grecka Olimpiada. 

Oczywiście być w Grecji i nie zobaczyć kilku ciekawostek tak być nie może, 

dlatego na początek Asterix oprowadzi Was szybciutko a później ruszamy na 

stadion olimpijski i przygotowujemy się do olimpiady.  

 

W czwartek Dzwonnik z Notre Dame oprowadzi Was po pięknych zamkach 

francuskich.  Poznacie też kilka innych niezwykłych miejsc. A po zwiedzaniu… 

skonstruujcie z patyczków np. wykałaczek lub zapałek i plasteliny 

najsłynniejszą paryską budowlę – Wieżę Eiffla 

 

W piątek Pinokio zaprosi Was na pizze , czyli poznacie trochę Włoch. A że 

jednym z symboli Włoch jest właśnie pajacyk Pinokio, to właśnie on pokaże 

Wam swój piękny kraj. Po zwiedzaniu czas coś zjeść. I tu mam dwie propozycje 

do wyboru. Jedna z nich to papierowa pizza elementy otrzymacie do 

wydrukowania, możecie oczywiście też sami narysować i wyciąć. A druga to 

upieczenie wspólnie z rodzicami prawdziwej domowej pizzy, co Wy na to?  

Jeśli będzie to prawdziwa pizza życzę SMACZNEGO. Propozycję przepisu na 

ciasto prześlę Wam w codziennych wiadomościach  

Zapraszam Was też do uczenia Dnia Bibliotekarza i Bibliotek – przygotujcie 

rysunki i poproście rodziców o przesłanie do mnie ich zdjeć, ja przekażę je 

Paniom z biblioteki.  


