
 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice! Kochane dzieci! 

Witamy Was wszystkich serdecznie w nowym tygodniu, w którym poznamy 

bliżej świat teatru.  

Korzystając z okazji,  pragniemy poprosić o informację zwrotną dotyczącą pracy, 

twórczości i zabaw Państwa dzieci, czyli prośba o zamieszczanie na stronie 

przedszkola zdjęć przedszkolaków wraz z ich pracami plastycznymi , literkami, 

kolorowankami  i inną działalnością , za które z góry serdecznie dziękujemy! 

Tęsknimy za Wami i mamy nadzieję, że wkrótce znów spotkamy się w naszym 

przedszkolu! 

Udanej zabawy i miłego dnia!  

 

27.04.2020 (poniedziałek) 

Temat tygodnia: 

„W ŚWIECIE TEATRU”. 

Temat dnia: „H” jak „hulajnoga” 
 

1. Rozmowa na temat: Co to jest teatr? – odwołanie się do wiadomości oraz przeżyć i 

doświadczeń dziecka. 

 − Czy teatr to tylko budynek? 

 − Co jest jeszcze potrzebne, aby stworzyć teatr? 

 − Czy w teatrze występują tylko ludzie? 

- − Jak się nazywa teatr, w którym występują lalki? 

        2. Karta pracy Czytam, piszę, liczę, s. 81.  

            Czytanie tekstu. Wyjaśnianie znaczenia wyrazów. Kończenie rysowania maski. Kolorowanie jej. 



 

Ćwiczenia poranne: 

 • Zabawa z elementem czworakowania – Zaczarowane zwierzę. Dziecko trwa nieruchomo w 

przysiadzie podpartym. Na sygnał – np. klaśnięcie –  budzi się i przemieszcza na czworakach po 

pokoju. Na dwa klaśnięcia powoli unosi się do pozycji stojącej, przebierając rękami – zwierzę zostaje 

odczarowane i staje się znów dzieckiem.  

• Zabawa wieloznaczna – Wilk i czerwone kapturki. Dziecko ćwiczy z dorosłym lub z rodzeństwem – 

dzielimy się na dwie grupy. Jedna grupa to drzewa, które poruszają się lekko na wietrze. Druga grupa 

to czerwone kapturki. Dziecko (bądź dzieci) – czerwone kapturki – biegają swobodnie między 

drzewami. Gdy usłyszą hasło Wilk, chowają się za drzewami (drzewem). Na hasło Nie ma wilka, 

wybiegają z ukrycia. Po pewnym czasie następuje zmiana ról.  

• Ćwiczenia oddechowe. Dziecko leży tyłem na dywanie, ramiona trzyma wyprostowane za głową. 

Przesuwa ramiona po podłodze w dół, do bioder, i z powrotem do góry. Po kilku powtórzeniach 

dołącza do ruchów głębokie wdechy (ramiona w górę) i wydechy (ramiona w dół).  

• Marsz po dywanie przy śpiewie dowolnej  piosenki.  

 

Wprowadzenie litery H – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej: 

1. Oglądanie hulajnogi – zdjęcia z Internetu, jedno zamieszczone na końcu zajęć. Pokaz jazdy na 

hulajnodze – kto taką posiada. 

-  Dzięki czemu hulajnoga się porusza? 

 − Od czego zależy szybkość jej poruszania się? 

−  Dlaczego ma taką nazwę?  

− Czym jeszcze możemy poruszać się po podwórku?  

 

2. Analiza i synteza słuchowa słowa hulajnoga. 

 • Dzielenie słowa hulajnoga na sylaby i na głoski. 

 − Co słyszycie na początku słowa hulajnoga?  

• Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską h (hak, hamak, homar...), 

mających ją w środku (echo, rachunek, marchewka...) oraz na końcu (dach, groch, pech...). 

 − Z ilu głosek składa się słowo hulajnoga?  

3. Budowanie schematu słowa hulajnoga. 

         

 

 

4. Określanie rodzaju głoski h.  

• Wypowiadanie głoski h długo: hhhyyyy... 

 • Wypowiadanie głoski h krótko: h, h, h, h, h... 

− Co możecie powiedzieć o tej głosce? (Jest to spółgłoska i oznaczamy ją na niebiesko). 

Utrwalanie litery H.  

1. Kreślenie liter pisanych h, H  na podłodze, w powietrzu, na plecach rodzica lub rodzeństwa. 



2. . Karty pracy, cz. 4, s. 14, 15, 16, 17.  

• Oglądanie obrazka; wskazywanie tego, co w swojej nazwie ma głoskę h. Czytanie tekstu. 

 • Dzielenie nazw obrazków na głoski. Rysowanie pod obrazkami odpowiedniej liczby okienek. 

Czytanie połączeń litery h z poznanymi literami. Kolorowanie liter tworzących wyraz hulajnoga.  

• Czytanie wyrazów. Odszukiwanie ich na obrazku gałęzi i otaczanie pętlami. Czytanie zdań. 

Naklejanie obok nich numerów odpowiednich ilustracji.  

• Pisanie liter h, H po śladach, a potem – samodzielnie 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. J. niemiecki: 

Wprowadzenie słówka: 

- die Puppe (czyt.: di pupe) – lalka. – Dziecko stara się zapamiętać słówko. 

- Wypowiedź pełnym zdaniem : Das ist eine Puppe (czyt.: das ist aine pupe) – To jest lalka. 

 

 
                          DIE PUPPE 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Zabawa ruchowa Ja i mój cień. 

 Dziecko dobiera się w parę (z rodzicem lub rodzeństwem). Jedna osoba staje za drugą. Druga 

osoba to cień, który naśladuje swój wzór. Po chwili osoby zamieniają się miejscami. 

 

5. Karta pracy Czytam, piszę, liczę, s. 80. 

 Numerowanie kolejnych obrazków znanej baśni według kolejności zdarzeń. Opowiadanie baśni. 

Czytanie wyrazów utworzonych z sylab. Pisanie liter h, H. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

H U L A J N O G A 
 

 

 

 

 

 



28.04.2020 (wtorek) 

Dzień dobry!  

Temat dzisiejszy: „Bardzo ważna rola” 

 
1. Karta pracy, cz. 4, s. 18.  

Określanie, do wystawienia jakiej baśni przygotowane są sylwety, których cienie są 

przedstawione na rysunkach. Czytanie i ilustrowanie tych fragmentów baśni, o których jest 

mowa w tekście. 

 

2. Ćwiczenia poranne: 

• Zabawa z elementem czworakowania – Zaczarowane zwierzę. Dziecko trwa nieruchomo w 

przysiadzie podpartym. Na sygnał – np. klaśnięcie –  budzi się i przemieszcza na czworakach 

po pokoju. Na dwa klaśnięcia powoli unosi się do pozycji stojącej, przebierając rękami – 

zwierzę zostaje odczarowane i staje się znów dzieckiem.  

• Zabawa wieloznaczna – Wilk i czerwone kapturki. Dziecko ćwiczy z dorosłym lub z 

rodzeństwem – dzielimy się na dwie grupy. Jedna grupa to drzewa, które poruszają się lekko 

na wietrze. Druga grupa to czerwone kapturki. Dziecko (bądź dzieci) – czerwone kapturki – 

biegają swobodnie między drzewami. Gdy usłyszą hasło Wilk, chowają się za drzewami 

(drzewem). Na hasło Nie ma wilka, wybiegają z ukrycia. Po pewnym czasie następuje zmiana 

ról.  

• Ćwiczenia oddechowe. Dziecko leży tyłem na dywanie, ramiona trzyma wyprostowane za 

głową. Przesuwa ramiona po podłodze w dół, do bioder, i z powrotem do góry. Po kilku 

powtórzeniach dołącza do ruchów głębokie wdechy (ramiona w górę) i wydechy (ramiona w 

dół).  

• Marsz po dywanie przy śpiewie dowolnej  piosenki.  

 

3. Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „ Bardzo ważna rola.” 

 

Starszaki coraz częściej myślały o szkole. Powoli wyrastały z przedszkola, tak jak się wyrasta z 

przyciasnych butów czy kusego ubranka. Wyobrażały sobie, jak będzie w nowym miejscu. – 

Jesteśmy już prawie uczniami – powiedziała Zosia. – Zanim pożegnamy przedszkole, może 

warto pokazać młodszym kolegom, czego nauczyliśmy się tutaj. I starszaki w porozumieniu z 

panią postanowiły przygotować teatrzyk. Dzieci przez wiele dni uczyły się swoich ról. 

Recytowały wierszyki, śpiewały piosenki i tańczyły różne tańce. Po kilku próbach starszaki 

znały swoje role na pamięć. Na scenie czuły się pewnie, jak prawdziwi aktorzy. Prawie wcale 

nie zapominały, co mają powiedzieć, i rzadko się myliły. Pomagały paniom z przedszkola w 

przygotowaniu kolorowych dekoracji i kostiumów. – Będzie teatrzyk w przedszkolu – 

powiedziała Zosia przy kolacji. – Teatrzyk? – zainteresował się braciszek Zosi. Misiek był w 

najmłodszej grupie tego samego przedszkola. Był bardzo dumny ze swej starszej siostry. Ona 

wszystko wiedziała, wszystko umiała i pomagała Miśkowi we wszystkim. – Taki teatrzyk z 

kukiełkami? – spytał Misiek. – Nie, bez kukiełek. Sami będziemy grali. Same starszaki! – Ty, 

Zosiu, też? – O tak! Będę grała Bardzo Ważną Rolę! Nadszedł dzień uroczysty, niecierpliwie 

wyczekiwany w przedszkolu. W dużej sali przedszkolnej kurtyna zasłaniała scenę. Przed 



zasłoną stanęły rzędy krzesełek dla widzów. Wszystkie grupy przedszkolne z wyjątkiem 

starszaków zasiadły na widowni. Wszystkie starszaki zniknęły w szatni, która zmieniła się w 

teatralną garderobę. Starszaki przebierały się w kostiumy specjalnie przygotowane dla 

aktorów przedstawienia. Rozległ się gong i kurtyna odsłoniła scenę z kolorowymi 

dekoracjami. Rosła tam piękna, rozłożysta jabłoń. Za jabłonią było pole i łąka, a za łąką las. 

Między łąką a lasem płynęła rzeka. A w tej rzece pluskały się ryby. Między sceną a widownią 

stał duży zegar. Z tarczą podzieloną na cztery części i jedną wskazówką. Nie pokazywał 

godzin, ale pory roku. Każda pora roku była w innym kolorze. Zima – biała, wiosna – zielona, 

lato – złote, jesień – brązowa. Na scenę wbiegły starszaki i zaśpiewały piosenkę o porach 

roku. Bim! – zegar zadzwonił jeden raz. Wskazówka pokazała białe pole z napisem ZIMA. 

Rozległ się szum wiatru i sypnął śnieg. Na scenie zrobiło się biało. Gałązki jabłoni pokryły się 

szronem. Jabłonka trzęsła się z zimna i miała bardzo smutną minę. Po chwili, przykryta 

kołderką śniegu, zasnęła na stojąco. Na scenę wbiegły dzieci przebrane za leśne zwierzęta. 

Były tam sarenki, jelonki, zajączki i ptaki zimujące. Takie, co nie odleciały do ciepłych krajów. 

Bardzo smutne, zmarznięte i głodne zwierzęta drżały z zimna. Szukały pożywienia pod 

śniegiem. Na scenę wbiegły dzieci w zimowych ubrankach i chłopiec przebrany za leśniczego. 

Dzieci sypały smakołyki dla ptaków do karmnika i wieszały słoninkę na gałęziach jabłonki. 

Leśniczy wykładał siano, marchew i kapustę dla czworonożnych mieszkańców lasu. Głodne 

zwierzęta najadły się do syta i zatańczyły z radości. Misiek wpatruje się w scenę. Gdzie Zosia? 

Nigdzie jej nie ma. Jak to, przecież Zosia miała grać Bardzo Ważną Rolę! Bim-bam! – zegar 

zadzwonił dwa razy. Wskazówka pokazała zielone pole z napisem WIOSNA. Zaczął padać 

deszcz. Śnieg na polach roztopił się. Wyparował szron z gałęzi jabłoni. Zazieleniły się pola, łąki 

i drzewa w lesie. Jabłonka obudziła się i uśmiechnęła radośnie. Jej gałązki pokryły się białymi 

kwiatami i młodymi listkami. Wokół drzewa tańczyły dzieci przebrane za pszczoły i motyle. Z 

ciepłych krajów przyleciały jaskółki, żurawie i bociany. Misiek obserwuje scenę. Coraz bardziej 

się niepokoi. Gdzie Zosia? Nigdzie jej nie ma! Jak to? Przecież Zosia miała grać Bardzo Ważną 

Rolę! Bim-bam-bom! – zegar zadzwonił trzy razy. Wskazówka przesunęła się na złote pole z 

napisem LATO. Słońce świeciło coraz mocniej. Zieleń na polach i łąkach zastąpiły żółto-złote 

kolory dojrzewającego zboża i żółknących traw. Jabłonka miała bardzo zadowoloną minę. Pod 

przekwitającymi kwiatami pojawiły się zawiązki owoców. Szybko rosły jak nadmuchiwane 

baloniki. Zmieniały się w zielone jabłka. Po minie jabłonki widać było, że jest jej ciężko. Ciężar 

rosnących owoców przygina ręce – gałęzie jabłonki – do ziemi. Misiek wypatruje Zosi na 

scenie. Zbiera mu się na płacz. Gdzie Zosia? Nigdzie jej nie ma! A przecież Zosia miała grać 

Bardzo Ważną Rolę. 

Bim-bam-bom-bum! – zegar zadzwonił cztery razy. Wskazówka pokazała brązowe pole z 

napisem JESIEŃ. Zachmurzyło się. Las przybrał jesienną szatę z liści żółtych, czerwonych i 

brązowych. Powiał jesienny wiatr. Dzieci przebrane za kolorowe liście zatańczyły na scenie. 

Wiatr strąca dojrzałe, czerwone owoce z jabłoni. Im więcej owoców ląduje na ziemi, tym 

większa ulga maluje się na twarzy drzewa. Gdy spada ostatnie jabłko, jabłonka unosi ręce – 

gałęzie – do góry i tańczy radośnie. Dookoła niej tańczą pszczoły, motyle, ptaki i leśne 

czworonogi. Na scenę wchodzą dzieci z koszykami i, śpiewając, zbierają jabłka. Wieje w polu 

psotny wiatr i jabłonką trzęsie, a z jabłoni jabłek grad szur, szur przez gałęzie! Starszaki z 

koszykami pełnymi jabłek schodzą ze sceny. Idą między widzów. Rozdają dzieciom dojrzałe, 

słodkie owoce. Jabłko, co czerwienią lśni, do przedszkola niosę. Jeśli zechcesz, oddam ci, weź 

jabłuszko, proszę! Stojące na scenie drzewo jabłoni macha gałęziastą ręką do Miśka. – Zosia! 



– woła uradowany chłopiec i biegnie do siostry. Wbiega na scenę i rzuca się w objęcia 

dziewczynki. – Nie poznałem cię, bo się przemieniłaś w jabłonkę! A przecież cały czas 

patrzyłem na ciebie, Zosiu! Nie mogę uwierzyć, że to ty! – A Zosia na to: – Mówiłam, 

Michałku, że gram w przedstawieniu Bardzo Ważną Rolę!  

 

4. Rozmowa na temat opowiadania.  

− Co postanowiły starszaki?  

− Jaką rolę miała grać Zosia, siostra Michała?  

− O czym było przedstawienie? 

 − Czy Michał rozpoznał na scenie swoją siostrę? 

- Co grała Zosia? 

 

5. Zabawa „ Jestem aktorem”. 

 Dziecko przedstawia pantomimicznie wybrane postaci z baśni, a          pozostałe osoby muszą 

rozpoznać, kto to jest. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. J. niemiecki: 

Zabawa ruchowa: „Hűpfen, Stampfen, Klatschen” (czyt.: hipfen, sztamfen, klatszen) 

–  skakać, tupać (nogami), klaskać. 

Dziecko przy dźwięku dowolnego instrumentu (np. grzechotka) lub akompaniamencie 

piosenki biega po dywanie, w przerwie muzyki na hasło podane przez rodzica : 

hűpfen   - zatrzymuje się i podskakuje w miejscu obunóż. Na hasło stampfen – 

zatrzymuje się i tupie nogami wysoko unosząc kolana.  Klatschen  - zatrzymują się i 

klaszczą w dłonie. Dziecko wykonuje polecenia kilkakrotnie a rodzic zmienia kolejność 

poleceń. 

 

7. Ćwiczenia gimnastyczne:  

- Wyczucie własnego ciała: Dziecko porusza się po pokoju w rytmie  wybranej piosenki. Gdy 

muzyka milknie, zatrzymuje się, a następnie wykonuje ćwiczenia wskazane przez rodzica:   

 - ćwiczy głowę i szyję – wykonuje skłony, skręty, krążenia,  

 -  ćwiczy tułów – wykonuje skłony, opady, skręty, krążenia,  

 -  ćwiczy ramiona i dłonie – wykonuje wymachy, wznosy, krążenia ramion i dłoni, ruchy 

palców, klaskanie, 

 -  ćwiczy nogi i stopy – wykonuje podskoki, wspięcia, wymachy, tupanie. 

 Gdy dziecko usłyszy dźwięki muzyki, powraca do swobodnej improwizacji ruchowej. 

 -  Wyczucie siły (ciężaru) „W lesie” 

• Dziecko naśladuje rąbanie drzewa siekierą, następnie – przewracanie go na ziemię mocnym 

pchnięciem – wykonuje mocne i szybkie ruchy. 

 • Naśladuje chwytanie za gałęzie, przeciąganie ściętych drzew, toczenie pni drzew – wykonuje 

mocne i wolne ruchy. 

 • Naśladuje zrywanie liści ze ściętych drzew – wykonuje lekkie i szybkie ruchy.  

• Naśladuje podrzucanie zebranych liści do góry i spadanie liści na ziemię – wykonują lekkie i 

wolne ruchy.  

- Wyczucie ciężaru ciała i przestrzeni „Podmuch wiatru”  



• Silny podmuch wiatru powoduje spadanie żołędzi z drzew – dziecko podskakuje w górę w 

szybkim tempie, przechodzi do przysiadu.  

• Wiatr unosi z ziemi liście do góry – z przysiadu, dziecko wykonują szybkie przejście do stania. 

• Liście fruwają w powietrzu i powoli opadają – dziecko porusza się w różnych kierunkach 

pokoju: na palcach, na lekko ugiętych kolanach, przechodzi do leżenia.  

• Dziecko w biegu, wyciąga ramiona jak najwyżej i jak najdalej, łapie opadające liście. 

• Przeskakuje przez stosy liści i ścięte drzewa (po całym pokoju).  

• Odpoczywanie w różnych pozycjach, zajmując jak najwięcej miejsca – na polanie w 

słoneczny dzień, jak najmniej miejsca – pod drzewem, gdy pada deszcz. 

 • Wyczucie ciężaru i siły ciała „Spacer króla drzew”. Dziecko porusza się powoli po pokoju, nie 

uginając kolan (na sztywnych nogach), przenosząc ciężar ciała, na zmianę, na prawą nogę, na 

lewą nogę, z ramionami wzniesionymi w górę, przy nagraniu wybranego utworu . Gdy muzyka 

milknie, zatrzymuje się i otrzepuje z liści. 

 

8. Karta pracy, cz. 4, s. 19. 

-  Porównywanie liczby kukiełek po lewej i po prawej stronie karty. Naklejanie w kwadratach 

odpowiednich cyfr i znaków. 

-  Rozwiązywanie krzyżówki – naklejanie liter tworzących wyrazy; odczytanie hasła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.04.2020 (środa) 

Dzień dobry!  

Temat dzisiejszy: „Zabawy z płynami” 

 
9. Karta pracy, cz. 4, s. 22.  

Kolorowanie wystających fragmentów trójkątów na właściwe kolory. Czytanie zdań, skreślanie 

obrazków niezgodnych z ich treścią. Kończenie rysowania szlaczków. 

10. Ćwiczenia poranne: 

- • Zabawa z elementem czworakowania – Zaczarowane zwierzę. Dziecko trwa nieruchomo w 

przysiadzie podpartym. Na sygnał – np. klaśnięcie –  budzi się i przemieszcza na czworakach 

po pokoju. Na dwa klaśnięcia powoli unosi się do pozycji stojącej, przebierając rękami – 

zwierzę zostaje odczarowane i staje się znów dzieckiem.  

• Zabawa wieloznaczna – Wilk i czerwone kapturki. Dziecko ćwiczy z dorosłym lub z 

rodzeństwem – dzielimy się na dwie grupy. Jedna grupa to drzewa, które poruszają się lekko 

na wietrze. Druga grupa to czerwone kapturki. Dziecko (bądź dzieci) – czerwone kapturki – 

biegają swobodnie między drzewami. Gdy usłyszą hasło Wilk, chowają się za drzewami 

(drzewem). Na hasło Nie ma wilka, wybiegają z ukrycia. Po pewnym czasie następuje zmiana 

ról.  

• Ćwiczenia oddechowe. Dziecko leży tyłem na dywanie, ramiona trzyma wyprostowane za 

głową. Przesuwa ramiona po podłodze w dół, do bioder, i z powrotem do góry. Po kilku 

powtórzeniach dołącza do ruchów głębokie wdechy (ramiona w górę) i wydechy (ramiona w 

dół).  

• Marsz po dywanie przy śpiewie dowolnej  piosenki.  

 

3.Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem objętości płynów. 

 

Rodzic przygotowuje kilka butelek, np. o pojemności 1 litra, z różną zawartością wody 

zabarwionej farbą. Butelki są z plastiku, dokładnie zakręcone. 

1. Określanie, ile wody jest w butelce. Rodzic ustawia przed dzieckiem zakręconą butelkę z 

wodą. Pyta , ile jest wody w butelce (dużo, mało). Potem przewraca butelkę i pyta, czy jest w 

niej tyle samo wody.  

2. Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody.  Rodzic ustawia przygotowane 

butelki na stoliku przed dzieckiem.  

• Dziecko określa, w której butelce jest najwięcej barwionej wody, a w której – najmniej.  

• Ustawia butelki według ilości zawartej w nich wody – od tej z najmniejszą ilością, do tej z 

największą.  

• Dmuchanie w kolejne odkręcone butelki. Porównanie dźwięków wydawanych przez butelki. 

3. Zapoznanie z jednostką objętości płynów. Rodzic  wyjaśnia, że objętość płynów mierzymy w 

litrach. Pokazuje butelki – 1-litrową i 2-litrową. Określa, ile wody się w nich mieści.  

4.Sprawdzanie ilości napojów w dwóch różnych butelkach (jedna jest niska i szeroka, a druga – 

wąska i wysoka) za pomocą wspólnej miary. Dziecko przelewa do szklanki wodę z jednej 

butelki, a potem – z drugiej butelki i liczy, ile szklanek wody było w jednej, a ile w drugiej 

butelce.  



5 Określa, gdzie było jej więcej (powinno być tyle samo). 

 

4. Dopasowywanie nazw do obrazków (Wyprawka plastyczna).  

Dziecko wycina obrazki środków lokomocji (obrazków kwiatów i owadów nie wycina), 

wyszukuje, a potem wycina wyrazy – ich nazwy. Przykleja na kartce obrazki, a pod nimi 

odpowiednie wyrazy. 

  

5. Karta pracy, cz. 4, s. 23. 

 Rysowanie po prawej stronie karty takich samych wzorów, jakie są po jej lewej stronie. 

 

6.  Ilustracja ruchowa rymowanki „Wielki smok”: 

 

 Wielki smok szedł do przodu kroki trzy, 

 zrobił przysiad i wyszczerzył groźnie kły.  

Skoczył w górę i rozłożył skrzydła swe,  

latał w koło, by pogubić myśli złe. 

 W chłodnej wodzie pływał żabką też, 

 na czworakach chodził tak jak jeż.  

Gdy się zmęczył, to zwinięty w kłębek spał, 

 kolorowe sny całą nockę miał.  

 

Dziecko ruchem ciała, gestem i mimiką odzwierciedla treść wiersza. 

 

 

 

7. J. niemiecki: 
Zapoznaniem z nowym słówkiem : der Drache (czyt. der drache) – smok. 

Dziecko powtarza słówko, stara się zapamiętać znaczenie. Koloruje lub w inny, dowolny 

sposób ozdabia rysunek. 

 

 



 

Das ist ein Drache. 
Czyt. das ist ain drache. 

To jest smok. 
 

 

 

 
 



30. 04. 2020r. (czwartek)  
 

1. Karta pracy, cz. 4, s. 20 i 21. Oglądanie zdjęć. Określanie, czym różnią się 

teatrzyki. Czytanie wyrazów umieszczonych na czarodziejskim lusterku. 

Mówienie, z jakimi baśniami się kojarzą. Ozdabianie lusterka według własnego 

pomysłu. 

2. Ćwiczenia dykcyjne. Dzieci powtarzają za rodzicem zdania: 

Gdzie mieszka Śnieżka? 

Sasza szedł suchą szosą. 

 Stół z powyłamywanymi nogami. 

W smoczej jamie syczy smok.   

 

I. Zabawa przy piosence „Magiczne miejsce” 
https://youtu.be/JitEZdvs0aQ 

1. Teatr to jest widownia i scena. 
Niby nic magicznego w tym nie ma, 
aż do chwili, gdy nagle na scenie 

dziwne zacznie się przedstawienie. 
 

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze, 
czarodziejskie jest to, na co patrzę. 
Gdy się tylko podnosi kurtyna, 
to od razu czar działać zaczyna. 
 

2. Każda bajka się staje prawdziwa 

Gaśnie światło i scena ożywa. 
Wszystko może się zdarzyć na scenie. 
Działa czar, póki trwa przedstawienie. 
 

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze... 
 

3. Teatr gra. Każdy ma czego szuka. 
A to wszystko nazywa się sztuka. 
Gdy dorosnę, to może tu wrócę, 
żeby zagrać na scenie w tej sztuce. 
 

 Posłuchaj piosenki. Zatańcz w rytm melodii – dostawiaj rytmicznie nogę do 

nogi lekko się kołysząc. Możesz poprosić do tańca mamę, tatę lub rodzieństwo. 
Jak powstaje spektakl teatralny  - obejrzyj ( link poniżej) 

https://youtu.be/TkBHN9TYP-0 

 

II. Z okazji zbliżających się świąt: 1 maja – Święto Pracy oraz  Uchwalenia 

Konstytucji 3 maja,  przygotujcie kotylion według instrukcji w filmiku lub 

według własnego pomysłu. Zdjęcia kotylionów (lub was w kotylionie )prosimy 

wysłać na maila. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. 
https://youtu.be/-5Rp51gqJDA   

https://youtu.be/JitEZdvs0aQ
https://youtu.be/TkBHN9TYP-0
https://youtu.be/-5Rp51gqJDA

