
 

 
 

Witajcie Słoneczka i Rodzice:) 

 

czwartek 7.04 

 

 Na początek utrwalmy zabawę  ruchową ze śpiewem Tu 

paluszek 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIeTp-kVGE0 

 

 Zabawa ruchowa ze śpiewem Skaczemy, biegniemy   

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

Wygibasy z naszej klasy - piosenka dla dzieci, dziecięce hity 

 

 Piosenka do słuchania -Była sobie żabka mała  

https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI 

 

 Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze  

-  naśladujcie głosy żab – głośno, cicho, w zależności od tego, jak 

trzyma rękę rodzic. Gdy podniesie ją do góry –  mówicie głośno: 

rere, rere, kum, kum, a gdy ją opuści – mówicie cicho:) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIeTp-kVGE0
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI


  
 

 

 

  Praca plastyczne - Bocian i żaba - pokolorujcie 

bociana i żabkę kredkami świecowymi, niebo i wodę 

pomalujcie farbami:) - załącznik 

 

 Koncert piosenek przedszkolnych dla Rodziny  

- zaśpiewajcie znane Wam piosenki Waszej Rodzince:)  

 

 Idą kaczuszki 

https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44 

 Kotki dwa 

https://www.youtube.com/watch?v=6pVKA31Ks_U 

 Popatrzcie na jamniczka 

https://www.youtube.com/watch?v=E8dCDSyMDqM 

 

 "My jesteśmy kotki dwa" 

1.My jesteśmy kotki dwa,  

każdy z nas dwa uszka ma. / 2x 

https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44
https://www.youtube.com/watch?v=6pVKA31Ks_U
https://www.youtube.com/watch?v=E8dCDSyMDqM


A-a-a, kotki dwa,  

każdy z nas dwa uszka ma. 

2.My jesteśmy kotki dwa,  

każdy z nas dwa oczka ma. / 2x 

A-a-a, kotki dwa,  

każdy z nas dwa oczka ma. 

3.My jesteśmy kotki dwa,  

Każdy znas wąsiki ma. /2x 

A-a-a, kotki dwa,  

każdy znas wąsiki ma. 

4.My jesteśmy kotki dwa,  

każdy z nas pazurki ma. /2x 

A-a-a, kotki dwa,  

każdy z nas pazurki ma. 

5.My jesteśmy kotki dwa,  

każdy z nas dwie łapki ma. /2x 

A-a-a, kotki dwa,  

dzieci-kotki, cha, cha, cha 

 

Idą kaczuszki, 

Trzymają swe brzuszki, 

Ogonkiem ruszają, 

Główkami kiwają. 

Ref. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, 

Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa! (2x) 

Idą kaczuszki, 

Mają krótkie nóżki, 

Wszystkie się bujają, 

Wesoło śpiewają. 

Ref. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, 

Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa! (2x) 

Idą kaczuszki, 

Umyć swoje nóżki, 

Skrzydłami machają, 

W wodzie już pływają 



 

I. Popatrzcie na jamniczka!  

Wyturlał się z koszyczka,  

zaczaił się na babcię  

i porwał babci kapcie.  

Ref.: A jak spał, a jak spał,  

taką grzeczną minę miał!  

II. Poszarpał chustkę w róże  

i zrobił dwie kałuże,  

i moją nową lalkę  

zaciągnął pod wersalkę.  

Ref.: A jak spał... 

 

III. A teraz gdzieś ucieka 

i szczeka, szczeka, szczeka. 

Łapiemy więc jamniczka, 

niech wraca do koszyczka. 

Ref.: A jak spał... 

IV. Pod stołem jest koszyczek, 

w koszyczku śpi jamniczek. 

Jamniczek sobie śpi (pss...). 

Jak się zbudzi, będzie zły!!! 

 

 

 



 
 


