
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

Dziś witamy muzycznie i  do gimnastyki na wesoło zapraszamy. 

„Rytmiczna rozgrzewka W PODSKOKACH” 
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

„HOP DO GÓRY” 

https://www.youtube.com/watch?v=pQjB7kgnQpI 

 

Zapraszamy na dzisiejsze zajęcia. Dziś dowiecie się między innymi co to jest powietrze, 

i jak możemy o nie zadbać.  A więc zaczynamy. 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/600315825312325355/ 

 

Zabawa 1. „Burza mózgów”. 

 Drodzy rodzice porozmawiajcie z dziećmi, w jaki sposób ludzie zanieczyszczają 

powietrze? Wyjdźcie na  balkon bądź podwórko i spróbujcie ocenić czy w Waszej okolicy jest 

czyste powietrze. Jaki jest zapach powietrza?  A jeżeli powietrze brzydko pachnie, to co Wam 

przypomina ten zapach?  

 

Po rozmowie zapraszamy na bardzo ciekawy film edukacyjny, z którego dowiecie się 

wszystkiego na temat powietrza. Spróbujcie wykonać doświadczenie z balonikiem i butelką, 

które prezentuje w filmie Pan Radek Brzózka. Powodzenia!!  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=pQjB7kgnQpI
https://pl.pinterest.com/pin/600315825312325355/


„Co to jest powietrze?” 

https://www.youtube.com/watch?v=ds4Rog1h7bA 

 

Usiądźcie wygodnie na dywanie i posłuchajcie wiersza. Drodzy rodzice prosimy, 

abyście czytając wiersz pozwolili włączyć się dzieciom. Prosimy, aby fragment tekstu: „Sia, 

sio, siu, sia, sio, si – jakie śliczne mamy dni!” wypowiedziały dzieci. Zwróćcie uwagę 

na dokładną wymowę. 

B. Szelągowskiej pt. „Dbamy o przyrodę”. 

 

W parku kwitną na rabatkach 

kwiatki kolorowe. 

Pod drzewami, wzdłuż alejek, 

stoją kosze nowe. 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni! 

Dzięcioł puka w stare drzewo, 

obserwując dzieci, 

Jak do kosza wyrzucają 

po pikniku śmieci. 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni! 

Jeżyk z liści się wygrzebał, 

pyszczek swój zadziera. 

Teraz patrzy, jak rodzina 

jedzie na rowerach. 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni! 

A w ogrodzie, obok parku, 

słowik cudnie śpiewa. 

To z radości – wzdłuż alei 

ktoś posadził drzewa. 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni! 

Nawet słonko, choć wysoko, 

jakoś mocniej świeci. 

Lubi patrzeć się, jak dbają 

o przyrodę dzieci! 

Sia, sio, siu, sia, sio, si – 

jakie śliczne mamy dni! 

 

Mamy nadzieję, że wspólne czytanie wiersza Wam się spodobało. Spróbujcie teraz 

odpowiedzieć na takie pytanie: Jak możemy dbać o przyrodę? . Skoro już wiecie jak należy 

dbać o przyrodę to zaraz się dowiecie dlaczego powinniśmy o swoje środowisko dbać. 

Zapraszamy Was do kolejnego eksperymentu, z którego dowiecie się, że nie fajnie 

wygląda szary, zasnuty dymem świat. 

https://www.youtube.com/watch?v=ds4Rog1h7bA


Zabawa  połączona z eksperymentem plastycznym „Szare na szarym”. 

 

Do wykonania eksperymentu potrzebujesz: arkusz papieru formatu A4 w kolorze 

białym, świeca lub tłuste olejne pastele, szara farba, pędzel bądź gąbka. 

Wykonanie: Wykonaj świecą bądź pastelami rysunek na papierze w postaci: fal, spirali, 

koła przypominające dym z kominów. Następnie pędzelkiem bądź gąbką zamaluj cały rysunek 

szarą farbą, w ten sposób, aby cały świat na kartce był szary, zasnuty dymem  

i spalinami. 

Praca plastyczna „Ptak z rolki papieru” 

 

 
http://www.zabawydladzieci.com.pl/paw-z-rolki-papieru-toaletowego/ 

Z kolorowego papieru wycinamy obrysowane ręce, całej rodziny, aby pióra ładnie 

wystawały nad rolką. Rozkładamy je leciutko i na samym dole spinamy spinaczem, możemy 

również wspomóc się klejem. 

         
 

Tak otrzymany ogon przyklejamy do tylnej części rolki i delikatnie po bokach, 

nożyczkami wywijamy lekko pióra/ paluszki na boki. Na samym końcu wycinamy  

i przyklejamy oczy, dziób, oraz nogi. 

                                                          

http://www.zabawydladzieci.com.pl/paw-z-rolki-papieru-toaletowego/
http://www.zabawydladzieci.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/ptak1.jpg
http://www.zabawydladzieci.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/ptak2.jpg
http://www.zabawydladzieci.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/ptak3.jpg
http://www.zabawydladzieci.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/ptak4.jpg
http://www.zabawydladzieci.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/ptak5.jpg
http://www.zabawydladzieci.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/ptak6.jpg


MÓJ KRAJ – POLSKA 

Drogie KRASNALE w maju obchodzimy dwa ważne wydarzenia związane z naszym 

krajem. 2 maja obchodzimy – Dzień Flagi,  a 3 maja – Święto Konstytucji. Z tej okazji 

przygotowałyśmy dla Was ciekawe zadania na weekend. Na początku zachęcamy do nauki 

poniższej piosenki.  

 

„Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Jestem Polakiem” 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

 

„Jestem Polakiem” 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem  

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

 

1. Ciuchcia na dworcu czeka 

dziś wszystkie dzieci pojadą nią poznać kraj. 

Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele  

na pewno w drodze spotka Nas. 

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem…  

 

2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe 

gdzie góry i górale są. 

Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel  

obok Wawelu mieszkał smok. 

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem…  

 

3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa  

bo tu stolica Polski jest . 

Wisła , Pałac Kultury , Królewski Zamek  

i wiele innych pięknych miejsc. 

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem… 

 

4. Toruń z daleka pachnie , bo słodki zapach  

pierników kusi mocno nas. 

Podróż skończymy w Gdańsku skąd szarym morzem  

można wyruszyć dalej w świat. 

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem…(x2) 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


SYMBOLE NARODOWE 

 

                 
 

 

 

 

 

    

www.rodzicielskieinspiracje.pl 
 https://pl.pinterest.com/pin/489555421979106328/ 

http://www.rodzicielskieinspiracje.pl/
https://pl.pinterest.com/pin/489555421979106328/


Zadanie. Wytnij godło i flagę po wyznaczonych liniach i ułóż. 

 

 
https://panimonia.pl/2016/10/25/swieto-niepodleglosci-piosenki-puzzle-scenariusz-do-wykorzystania/ 

https://panimonia.pl/2016/10/25/swieto-niepodleglosci-piosenki-puzzle-scenariusz-do-wykorzystania/


 
https://panimonia.pl/2016/10/25/swieto-niepodleglosci-piosenki-puzzle-scenariusz-do-wykorzystania/ 

https://panimonia.pl/2016/10/25/swieto-niepodleglosci-piosenki-puzzle-scenariusz-do-wykorzystania/


POLSKA 





Praca plastyczna „Flaga” 
Materiały:  

• papier kolorowy lub bibuła czerwona 

• patyczki do szaszłyków  

• nożyczki  

• klej 

 

Wycinamy poniższy wzór flagi. Z czerwonej kartki wydzieramy małe kawałki,  

a następnie przyklejamy w odpowiednim miejscu na fladze z dwóch stron. Na końcu flagę 

owijamy wokół patyczka i przyklejamy.  

 

 

 



A na koniec majowego świętowania zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji 

przedstawiającej piękne miejsca w naszej ojczyźnie. 

„To jest mój kraj” 

https://www.youtube.com/watch?v=jnV_yEm8G1U 

 

 
https://panimonia.pl/2016/10/25/swieto-niepodleglosci-piosenki-puzzle-scenariusz-do-wykorzystania/#jp-carousel-3474 

 

 

 

Wykonywanie przez Was w domu zadania czy prace plastyczne możecie gromadzić  

w teczkach, gdy wrócicie do przedszkola wspólnie możemy je obejrzeć, a zdjęcia prac możecie 

wysyłać na naszego maila grupowego: krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

 

 

 opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 

https://www.youtube.com/watch?v=jnV_yEm8G1U
https://panimonia.pl/2016/10/25/swieto-niepodleglosci-piosenki-puzzle-scenariusz-do-wykorzystania/#jp-carousel-3474
mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
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