
Dzień dobry dzieci, dzień dobry rodzice. Oto 

propozycja zajęć i zabaw na czwartek 14.05.2020r.  

Zapraszamy !!! 

1. „ Kto jak skacze”- były poranne skłony to teraz czas na poranne podskoki. Wraz z 

piosenką, do której link znajdziecie poniżej prosimy, abyście wykonywali skoki takie 

jak zwierzęta w piosence: żaba, koza, nosorożec, kaczka, a także przedszkolaki. 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ&list=PLH0R4k_MeIc9n2vdTRq-

-Gc_DqKwP94_g 

 

2. ”Wielki skarb” –  prosimy o przeczytanie dzieciom wiersza B. S. Kossuth. 

 

 „Wielki skarb” – B. St. Kossuth 

 

Mam przyjaciela – wielki skarb,  

największą radość w świecie. 

Któż to? Aha, nie powiem, nie … 

Z łatwością odgadniecie. 

  

Chciałbym z nim przebywać cały dzień, 

lecz mi nie daje niania. 

- Ej, Jurku, chodź na spacer czas, 

dość tego czytania. 

 

Tak, książka to przyjaciel mój –  

przyjaciel prawie żywy. 

On opowiada cudów moc 

o świecie prawi dziwy. 

 

O górach, morzach niesie wieść, 

o naszej własnej ziemi, 

wypowie wiersz lub cudną baśń –  

czym? Literkami swymi. 

 

Więc cieszę się, że książkę mam. 

Och, czytać pragnę wiele! 

nie niszczę ich, bo książki me  

- najlepsi przyjaciele. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ&list=PLH0R4k_MeIc9n2vdTRq--Gc_DqKwP94_g
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ&list=PLH0R4k_MeIc9n2vdTRq--Gc_DqKwP94_g


 Jak miał na imię chłopiec w wierszu? 

 Kto był przyjacielem Jurka? 

 Gdzie niania wyciągała Jurka, aby oderwał się od czytania? 

 O czym opowiadała książka chłopca? 

 

Bardzo byśmy chciały, abyście kochane dzieci spróbowały nauczyć się tego wiersza 

na pamięć. Poproście rodziców, aby wam w tym pomogli. 

 

3. „ Podróż do krainy bajek”- aby umilić Wam czas proponujemy przypomnienie 

poznanej już piosenki. Jeśli macie ochotę spróbujcie nauczyć się zwrotek na pamięć. 

Dla przypomnienia tekst i melodia piosenki poniżej. 

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

 

Tekst piosenki : 

 

1. Lubimy baśnie smutne i wesołe, 

to chyba jasne, czemu tak się dzieje. 

Te smutne niezłą dają życia szkołę, 

wesołe dają zaś nadzieję.  

Ref. Zabierz nas, zabierz do krainy bajek 

niezapomniany panie Andersenie. 

Niechaj przez chwilę, chociaż nam się zdaje, 

że może każde spełnić się marzenie.   

2. A w Kopenhadze ponoć wieczorami 

po dzień dzisiejszy błądzi po ulicach 

widmo dziewczynki małej z zapałkami 

wraz ze swą smutną tajemnicą.  

Ref. Zabierz nas zabierz….  

3. Lecz Calineczka spotka księcia w końcu, 

brzydkie kaczątko stanie się łabędziem, 

ziarenko groszku wykiełkuje w słońcu, 

a słowik zawsze śpiewać będzie. 

Ref. Zabierz nas zabierz…. 

 

 

 

 

 

 

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


4. „ Pięknie opowiadam”- karta pracy nr 1. 

 

 
 

 



5. „ Zaczarowana szafa”- karta pracy nr 2. 

Dokończ rysować szafę po śladzie. Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcesz ją 

pokolorować. Będzie jeszcze piękniejsza! 

 

Na dziś to wszystko ! Życzymy Wam miłego i pięknego dnia! 

Gorąco pozdrawiamy i moc uścisków wysyłamy – pani Lidka i pani Asia. 


