
 
 

wszystkim Dzieciom i Rodzicom:)  

 

 

środa  29.04. 

 

• Dzisiejszą środę zaczniemy od zabawy z rymowanką 

Wszyscy pięknie się witamy (ukłon) 

Do zabawy zapraszamy (gest wołania) 

Do przodu krok (do przodu krok) 

Do tyłu krok (do tyłu krok) 

Teraz obrót, uścisk rąk. (uścisk rąk) 

 

• Zabawa muzyczno - ruchowa „ Dzieci lubią gimnastykę „  

https://www.youtube.com/watch?v=Q3tOW06wTBU 

 

• Wielka wyprawa - piosenka do słuchania 

https://www.youtube.com/watch?v=p084A_FSNds 

I. Malowany wózek, para siwych koni, 

pojadę daleko, nikt mnie nie dogoni. 

Pojadę daleko, po ubitej dróżce, 

tam gdzie stoi mała chatka 

na koguciej nóżce. 

II. Stanę przed tą chatką, będę z bicza trzaskał: 

„Wyjdźże, Babo-Jago, wyjdźże, jeśli łaska”. 

Wyjdzie Baba-Jaga, stara, całkiem siwa, 

spyta swoim grubym głosem: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3tOW06wTBU
https://www.youtube.com/watch?v=p084A_FSNds


„Kto mnie tutaj wzywa?” 

III. „To ja, Babo-Jago, chciałbym ciebie prosić, 

abyś nie więziła Jasia i Małgosi. 

Jeśli nie, to powiem rzecz ci nieprzyjemną: 

Będziesz miała, Babo-Jago, 

do czynienia ze mną”. 

IV. „Strzeż się, czarownico!” – krzyknę wniebogłosy, 

że aż Babie-Jadze dęba staną włosy. 

I koniki pognam. „Het, het” – krzyknę na nie 

i powrócę do swej mamy 

na drugie śniadanie. 

- jakie postaci wystąpiły w piosence? 

-  zatańczcie dowolnie do piosenki:) 

 

• Ćwiczenia dykcyjne. 

 - spróbujcie powtórzyć zdania za rodzicem:) 

• Królowa Karolina ma korale. 

• W szafie jest dużo sukni królowej. 

• Król siedzi na tronie w złotej koronie. 

• W zamku odbywa się bal. 

 

• 4 latki książka - Karta pracy, cz. 2, s. 35. 

Oglądanie obrazków przedstawiających stroje dzieci. 

Określanie, jakie postacie będą odgrywały dzieci, które się w 

nie przebiorą. Rysowanie w pustej ramce siebie przebranego za 

ulubioną baśniową postać lub ulubione zwierzę. 

• Spróbujcie wykonać pacynkę -  Kotka 

 

            



 

Materiały: 

- kartka (biała, czarna lub brązowa) z bloku technicznego 

- guzik 

- zielony i czarny papier kolorowy 

- czarny pisak 

- klej biurowy i Wikol 

- nożyczki 

 

Kartkę składamy na pół i zginamy z dwóch stron uszy. Sklejamy 

brzegi po obu stronach, aby naszego kotka można było założyć 

na rękę. Pracę ozdabiamy naklejając kocie oczy wycięte  

z zielonego papieru kolorowego (na oczach rysujemy pisakiem 

czarne, pionowe kreski), na środku naklejamy guzik (nos),  

z dwóch stron nosa doklejamy czarne paski wycięte z papieru 

kolorowego, pod nosem rysujemy pisakiem pyszczek.  

Teraz kotek jest gotowy do zabawy:) Pozdrawiam Beata N. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


