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Publiczne Przedszkole „Familijna Rosocha” 

Materiał zajęć do nauczania zdalnego  

GRUPA  2 (3,4latki) 

Podróż po Europie (04.05 – 08.05.2020r.)  

Opracowała: Aneta Kowalska 

Podane poniżej linki można skopiować do przeglądarki, aby obejrzeć zaproponowane 

przeze mnie materiały. 

Propozycja zadań i zabaw: 

04.05 

PONIEDZIAŁEK: 
Część I 

1. Pokazujemy dziecku mapę Europy (można użyć globusa) i informujemy, że w tym 

tygodniu będziemy poznawać kilka wybranych krajów europejskich tj.  Hiszpania, Francja, 

Wielka Brytania, Włochy, Niemcy. Wskazujemy te właśnie kraje na mapie. 

2. Rozpoczęcie projektu kulinarnego „Smaki Europy” (szczegóły projektu na końcu tego 

planu, pojawią się również na profilu Facebook przedszkola) 
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3. „Wyruszamy w podróż” – włączamy dziecku fragment piosenki „Jedzie pociąg z daleka” i 

informujemy, że dziś poznamy Hiszpanię. Dziecko może „jechać” pociągiem samo lub 

zabrać kogoś z domowników albo ulubioną zabawkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=ozB2D5h3w0k 

 

Część II 

1. „Poznajemy Hiszpanię” – włączamy interaktywną mapę UE i odszukujemy Hiszpanię, 

klikamy na to państwo i zapoznajemy dziecko z kilkoma ciekawostkami na temat tego 

kraju: 

https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_pl 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ozB2D5h3w0k
https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_pl


3 
 
 

2. „Owocowa Hiszpania” – zabawy matematyczne – tłumaczymy, że niektóre regiony 

Hiszpanii, np. Andaluzja, są bardzo słoneczne. Pozwala to na dobre zbiory. Pytamy 

dziecko, jak myśli, które owoce mogą potrzebować takiego klimatu? Następnie 

przygotowujemy obrazki (lub prawdziwe owoce): awokado, pomarańcza, mango, arbuz, 

cytryna, truskawki, mandarynki, melon. Dziecko ma przygotowaną tacę/podkładkę/duży 

talerz, na którym układać będzie  owoce/obrazki zgodnie z czytaną instrukcją: 

• Natalia podczas pobytu w Hiszpanii kupiła dwie pomarańcze i arbuza. (dziecko wybiera 

odpowiednie obrazki lub owoce i układa w liczbie takiej, jak w zadaniu). Ile owoców 

kupiła Natalia? (dziecko liczy i odpowiada). Po drodze zjadła pomarańczę (odkłada ten 

owoc). Ile owoców zostało?  (przelicza i odpowiada) 

• Marek miał cytrynę, awokado  i dwie truskawki (dziecko wybiera odpowiednie obrazki 

lub owoce i układa w liczbie takiej, jak w zadaniu). Ile owoców miał Marek? (dziecko liczy 

i  odpowiada). Jego siostra kupiła mango (dziecko dokłada wskazany owoc). Ile owoców 

mają razem? (dziecko przelicza i odpowiada) 

• Marysia kupiła dwie mandarynki i arbuza (dziecko wybiera odpowiednie owoce lub 

obrazki i układa w liczbie takiej, jak w zadaniu). Po przyjściu do domu zjadła mandarynkę 

(odejmuje odpowiedni owoc). Brat przyniósł jej dwie truskawki (dokłada wskazane 

owoce). Ile ma teraz owoców? (przelicza i odpowiada). 
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3. „Fruzia w samolocie” – osłuchanie z piosenką – dziecko aktywnie słucha piosenki. Jego 

zadaniem jest pomachać, za każdym razem, gdy usłyszy imię dziewczynki czyli Fruzi. 

Następnie  rozmawiamy z dzieckiem na temat treści piosenki: 

• Kto jest bohaterem piosenki? 

• Z kim wybrała się w podróż dziewczynka? 

• Czym udała się na wycieczkę Fruzia? 

• Jakie wszystko wydaje się być z góry i dlaczego? 

https://www.youtube.com/watch?v=6n6Kz4MltPo 

4. Kulinarne inspiracje – kuchnia hiszpańska.  

http://sjo.pwr.edu.pl/fcp/cGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUgRCUWRuHQwFDBoIVURNWHxSBU

1pSBsjVjtXVmJKE11BSQ/_users/code_cE14VPxYXPVI8ShEqTVcBE0MAXS0oGEMSBQ/pasa

z/hiszpanski/strefa_kultury/150529_kuchnia_hiszpanska.pdf 

Część III 

1. 4 maja – Dzień Strażaka – Warto w tym dniu poinformować dziecko, że obchodzony 

jest dzień strażaka. Poniżej kilka informacji dotyczących tego dnia i zawodu strażaka. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6n6Kz4MltPo
http://sjo.pwr.edu.pl/fcp/cGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUgRCUWRuHQwFDBoIVURNWHxSBU1pSBsjVjtXVmJKE11BSQ/_users/code_cE14VPxYXPVI8ShEqTVcBE0MAXS0oGEMSBQ/pasaz/hiszpanski/strefa_kultury/150529_kuchnia_hiszpanska.pdf
http://sjo.pwr.edu.pl/fcp/cGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUgRCUWRuHQwFDBoIVURNWHxSBU1pSBsjVjtXVmJKE11BSQ/_users/code_cE14VPxYXPVI8ShEqTVcBE0MAXS0oGEMSBQ/pasaz/hiszpanski/strefa_kultury/150529_kuchnia_hiszpanska.pdf
http://sjo.pwr.edu.pl/fcp/cGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUgRCUWRuHQwFDBoIVURNWHxSBU1pSBsjVjtXVmJKE11BSQ/_users/code_cE14VPxYXPVI8ShEqTVcBE0MAXS0oGEMSBQ/pasaz/hiszpanski/strefa_kultury/150529_kuchnia_hiszpanska.pdf
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2. Dzień Strażaka – Zadania dla przedszkolaka 

• https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/maj/dzien-strazaka/karty-

pracyds/?fbclid=IwAR39Tyc0ucwslAmwMjF-6U-

aS8K4Y27CeKUI6ICQ5j6fpBXCZdv_gIi8flE 

• https://www.janauczycielka.blog/2020/04/dzien-

strazaka.html?fbclid=IwAR32xL0x5DWSnnYgVUdLpnFw5cJhEarWgAu9mTV7oNFtopVVy

QYdHuqbG4g 

05.05. 

WTOREK: 

Część I 

1. „Polska leży w Europie”- Zabawa z wykorzystaniem rymowanki.  

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/maj/dzien-strazaka/karty-pracyds/?fbclid=IwAR39Tyc0ucwslAmwMjF-6U-aS8K4Y27CeKUI6ICQ5j6fpBXCZdv_gIi8flE
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/maj/dzien-strazaka/karty-pracyds/?fbclid=IwAR39Tyc0ucwslAmwMjF-6U-aS8K4Y27CeKUI6ICQ5j6fpBXCZdv_gIi8flE
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/maj/dzien-strazaka/karty-pracyds/?fbclid=IwAR39Tyc0ucwslAmwMjF-6U-aS8K4Y27CeKUI6ICQ5j6fpBXCZdv_gIi8flE
https://www.janauczycielka.blog/2020/04/dzien-strazaka.html?fbclid=IwAR32xL0x5DWSnnYgVUdLpnFw5cJhEarWgAu9mTV7oNFtopVVyQYdHuqbG4g
https://www.janauczycielka.blog/2020/04/dzien-strazaka.html?fbclid=IwAR32xL0x5DWSnnYgVUdLpnFw5cJhEarWgAu9mTV7oNFtopVVyQYdHuqbG4g
https://www.janauczycielka.blog/2020/04/dzien-strazaka.html?fbclid=IwAR32xL0x5DWSnnYgVUdLpnFw5cJhEarWgAu9mTV7oNFtopVVyQYdHuqbG4g
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Dziecko rytmicznie powtarza za rymowankę z: 
klaskaniem (wersy pierwszy i trzeci) i tupaniem (wersy drugi i czwarty).    
 
Polska leży w Europie,   
to przedszkolak mały wie. 
Aby poznać inne kraje,   
na wycieczkę jechać chce.  

 

2. Taniec swobodny do piosenki „Europa z Dumorysiem” 

https://www.youtube.com/watch?v=-DiYVWo5n1E 

Część II 

1. Wskazujemy dziecku Francję na mapie Europy lub na globusie, następnie zapoznajemy 

dzieci z ciekawostkami na temat tego kraju. 

 

https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_pl 

 
2. „Zabytki Francji” – zabawa dydaktyczna– pytamy dziecko, czy zna jakieś sławne miejsca 

lub budynki z Francji. Następnie pokazujemy mu karty obrazkowe przestawiające zabytki 

stolicy tego państwa, czyli Paryża. Nazywamy i króciutko opisujemy każde zdjęcie. Po 

https://www.youtube.com/watch?v=-DiYVWo5n1E
https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_pl


12 
 
 

prezentacji wszystkich zabytków pytamy dziecko o wrażenia i o to, co najbardziej 

chciałoby zobaczyć. 

1. Wieża Eiffla – najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, uznawany za symbol 

tego miasta, a nawet całej Francji. Jest najwyższą budowlą w Paryżu i piątą co do 

wysokości we Francji. W momencie powstania była najwyższą wieżą na świecie. 

Często wieże nazywa się „Żelazna dama”. 

 

2. Luwr – dawny pałac królewski w Paryżu, obecnie muzeum sztuki. Jedno z 

największych muzeów na świecie. 
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3. Łuk Triumfalny – pomnik stojący na place Charles-de-Gaulle w Paryżu. 

 

4. Notre-Dame de Paris – jedna z najbardziej znanych katedr na świecie. Jej budowa 

trwała ponad 180 lat. W zeszłym roku, a dokładnie 15 kwietnia 2019 w Katedrze 

wybuchł pożar, który spowodował ogromne zniszczenia 
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3. „Wieża Eiffla”  – opowieść ruchowa – dziecko stoi na podłodze, słucha opowieści  

i naśladuje wykonywane przez nas czynności. 

Za chwileczkę zwiedzimy symbol Paryża – Wieżę Eiffla. Na początek czeka nas wiele schodów 

na górę (poruszamy się z wysokim unoszeniem kolan). Po wejściu na szczyt podziwiamy 

piękne widoki (naśladujemy trzymanie lornetki i spoglądamy raz w prawą, raz w lewą 

stronę). Rozpoczynamy powrót (poruszamy się małymi krokami na palcach). W końcu 

jesteśmy na dole, osiągnęliśmy nasz cel! (cieszymy się, skacząc i krzycząc „Hura!”). 

4. „Wieża” – kodowanie – zadaniem dziecka jest odwzorowanie stworzonej przez nas 

wieży. Dajemy dziecku 5 lub więcej plastikowych lub papierowych kubeczków i buduje 

ono wieżę, zgodnie z naszym wzorem Następnie pytamy dziecko o ilość kubeczków na 

parterze i pierwszym piętrze – jednocześnie je pokazując. Kubeczki w  możemy zostawić 

dziecku do samodzielnej zabawy,  rozwijania kreatywności i pomysłowości. Poniżej film z 

propozycją zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?v=1HJV_6eVmUg 

5. Słuchanie piosenki „Frere Jacques” – dziecko słucha, po czym pytamy czy zna tę melodię, 

wyjaśniamy, że jest to piosenka „Panie Janie” śpiewana w języku francuskim, zachęcamy 

do prób śpiewania. 

https://www.youtube.com/watch?v=RXI7KEUbSxM 

https://www.youtube.com/watch?v=1HJV_6eVmUg
https://www.youtube.com/watch?v=RXI7KEUbSxM
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6. „Przysmaki z Francji” – kilka inspiracji kulinarnych, które można wykorzystać do 

realizacji projektu „Smaki Europy”. 

• http://www.kulinarnamapa.com/2017/09/kuchnia-francuska-cz-2.html 

• https://kuchnialidla.pl/przepisy/kuchnia-francuska 

Część III 

1. Spróbuj narysować samodzielnie wieżę Eiffla zgodnie z instrukcją poniżej: 

 

1. Popołudnie z bajką z serii „Vipo odkrywa świat” 

https://www.youtube.com/watch?v=w4uWqV6fDCU 

06.05 

ŚRODA: 

Część I 

1. „Ukryty zegarek”- zabawa rozwijająca zmysł słuchu. 

Chowamy budzik w różnych miejscach w pokoju. Kiedy budzik zaczyna dzwonić, dziecko 

chodzi i próbuje zlokalizować miejsce, z którego dochodzi dźwięk. Po odszukaniu budzika 

http://www.kulinarnamapa.com/2017/09/kuchnia-francuska-cz-2.html
https://kuchnialidla.pl/przepisy/kuchnia-francuska
https://www.youtube.com/watch?v=w4uWqV6fDCU
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określa, gdzie był schowany (stosując określenia: za, nad, pod, obok. W razie trudności 

naprowadzamy dziecko, mówiąc np.: Budzik był schowany na półce, obok lalki, nad 

klockami). 

Część II 

1. „Podróż do Wielkiej Brytanii” – oglądamy prezentację i odczytujemy dziecku 

najważniejsze, najciekawsze informacje na temat tego kraju. 

http://sp34.pl/prezentacje/WielkaBrytania.pdf 

 

http://sp34.pl/prezentacje/WielkaBrytania.pdf
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lub odczytujemy kilka informacji o Wielkiej Brytanii i oglądamy z dzieckiem ilustracje: 

1. Pałac Buckingham – to tu mieszka rodzina królewska. Jest w nim 600 komnat. Na jego 

straży stoi gwardia szwajcarska – pokazujemy jej zdjęcie i prosimy o opisanie 

wyglądu strażników. 

 

 

2. Big Ben – to wieża zegarowa z dzwonem. Zegar znajduje się na każdej z czterech jej 

stron, a dzwon wybija precyzyjnie co godzinę. 
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3. London Eye – koło obserwacyjne, karuzela typu diabelski młyn, nad rzeką Tamizą. 

Zbudowano je na początek nowego milenium, czyli w roku 2000. 

 

4. Tower Bridge – most zwodzony (tzn. ruchomy, pozwalający na przepływ statków) nad 

Tamizą. Są to dwie wieże połączone dwoma kładkami dla pieszych. 
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5. budka telefoniczna – symbol Wielkiej Brytanii. Gdy telefony nie były jeszcze tak 

powszechne, żeby zadzwonić, trzeba było skorzystać z takiej budki, w której znajdował 

się telefon. Obecnie nie są one już tak potrzebne, więc przerabia się je na inne punkty, 

np. miejsce do naprawy i naładowania telefonów. 

 

2. „Król i królowa” – zabawa ruchowa – dziecko tańczy do muzyki „Marsz Redeckiego” 

zgodnie z instrukcjami np. przez chwilę biega na palcach, robi ukłony, wiruje, wysoko 

unosi kolana, robi duże kroki itd.  

https://www.youtube.com/watch?v=Afm9pV8rypQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Afm9pV8rypQ
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3. Praca plastyczna: „Czym podróżujemy?”- do wyboru inspiracje w linkach poniżej 

• http://krokotak.com/2016/08/glue-lee-printable-cars/ 

• http://krokotak.com/2015/09/a-pine-cone-and-plasticine-jet-plane/ 

• https://www.craftymorning.com/footprint-handprint-transportation-kids-crafts/ 

• http://krokotak.com/2013/03/paper-rocket-template/ 

• http://krokotak.com/2014/08/origami-ships/ 

• https://www.woojr.com/diy-paper-boat-origami/ 

• http://krokotak.com/2013/03/cork-boat-or-homemade-tempest 

4. Five o’clock” – zabawa dydaktyczna –  nauka znajomości działania zegara oraz 

oznaczania na nim godzin - siadamy z dzieckiem na dywanie, ładziemy przed sobą zegar 

wskazujący godzinę 5, spodek i filiżankę (prawdziwe lub zabawkowe), do której 

wrzucamy liście herbaty. Wyjaśniamy, że kiedyś w Anglii był zwyczaj picia herbaty – 

najlepiej mocnej – o godzinie 5 popołudniu. Był to swego rodzaju podwieczorek, a 

herbacie towarzyszyły ciastka. Obecnie nie zawsze ludzie mają o tej godzinie czas na tzw. 

„tea time”, ale Królowa nadal celebruje tę tradycję. Anglicy jednak ciągle uwielbiają 

mocną herbatę, którą dolewają do mleka. Następnie wyjaśnia, skąd wiemy, że jest 

godzina piąta. Pytamy dziecko, jaką cyfrę pokazuje wskazówka dłuższa, a jaką krótsza. 

Tłumaczymy, że gdy dłuższa wskazówka jest na cyfrze 12 czyli 1 i 2 to mamy pełną 

godzinę, którą pokazuje krótsza wskazówka. Następnie wybiera dzieci, które prosi o 

ustawienie innej godziny, zwracając uwagę, że w tym celu muszę zmienić tylko krótszą 

wskazówkę. Prosi o ustawienie godziny 1, 2 i 3. Inna forma nauki znajomości godzin na 

ilustracji poniżej. 

 

http://krokotak.com/2016/08/glue-lee-printable-cars/
http://krokotak.com/2015/09/a-pine-cone-and-plasticine-jet-plane/
https://www.craftymorning.com/footprint-handprint-transportation-kids-crafts/
http://krokotak.com/2013/03/paper-rocket-template/
http://krokotak.com/2014/08/origami-ships/
https://www.woojr.com/diy-paper-boat-origami/
http://krokotak.com/2013/03/cork-boat-or-homemade-tempest
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1. Kulinarne inspiracje z „Wielkiej Brytanii”. 

https://www.podrozepoeuropie.pl/co-zjesc-w-anglii/ 

https://podroze.se.pl/kuchnie-swiata/kuchnia-wielkiej-brytanii-nie-tylko-fish-chips/657/ 

Część III 

1. Popołudnie z kolorowanką 

• https://www.e-kolorowanki.eu/flagi-i-kraje-swiata/ 

• https://coloringhome.com/europe-map-coloring-pages 

• http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/transport 

• http://www.kolorowanki123.pl/transport/autobusy/index-1 

07.05. 

CZWARTEK: 

Część I 

1. Masażyk ralaksacyjny „Pizza”- siadamy wygodnie z plecami dziecka i wykonujemy 

masażyk z godnie z treścią wierszyka. 

Najpierw sypiemy mąkę (Przebieramy po jego plecach opuszkami palców obu dłoni) 

i zgarniamy ją (brzegami obu dłoni wykonujemy ruchy zagarniające), 

lejemy oliwę (rysujemy palcem falistą linię), 

dodajemy szczyptę soli (lekko je szczypiemy).. 

no… może dwie, trzy. 

Wyrabiamy ciasto (z wyczuciem ugniatamy boki dziecka), 

wałkujemy (wodzimy dłońmi zwiniętymi w pięści w górę i w dół), 

wygładzamy placek (gładzimy plecy) i na wierzchu kładziemy: 

pomidory (delikatnie stukamy dłońmi zwiniętymi w miseczki), 

krążki cebuli (rysujemy koła), 

oliwki (naciskamy palcem w kilku miejscach), 

później … (dziecko samo wymyśla co dodajemy do pizzy), 

posypujemy serem (szybko muskamy po plecach opuszkami palców obu dłoni) 

i… buch! do pieca (Przykrywamy sobą dziecko i na chwilę pozostajemy w tej pozycji). 

Wyjmujemy i kroimy: (Kroimy plecy brzegiem dłoni) 

dla mamusi, dla tatusia, dla babci, dla brata 

https://www.podrozepoeuropie.pl/co-zjesc-w-anglii/
https://podroze.se.pl/kuchnie-swiata/kuchnia-wielkiej-brytanii-nie-tylko-fish-chips/657/
https://www.e-kolorowanki.eu/flagi-i-kraje-swiata/
https://coloringhome.com/europe-map-coloring-pages
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/transport
http://www.kolorowanki123.pl/transport/autobusy/index-1
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dla Matyldy… a teraz (dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy). 

Polewamy keczupem (kreślimy palcem na plecach linię z pętelkami) 

i… zjadamy… mniam, mniam, mniam. 

 

Część II 

1. „Poznajemy Włochy” – słuchanie wiersza I. Oniszczuk  

Poznajemy Włochy 

W buciku mieszkają, 

auta produkują. 

Z potraw rożnych słyną, 

makaron gotują. 

 

Niechaj żyją Włochy 

niech żyje makaron. 

Niech żyje spaghetti, 

które wszyscy znają. 

 

Oprócz makaronu 

ciasto wyrabiają. 

Potem z niego pieką. 

pizzę doskonałą. 

 

Słońce u nich świeci 

prawie przez rok cały. 

Piękne czyste morze 

ma kraj ten wspaniały. 

Następnie  rozmawiamy z dzieckiem na temat treści wiersza i doświadczeń własnych: 

2. O jakim kraju był ten wiersz? 

3. Z jakich potraw on słynie? 

4. Co produkują włosi? 



23 
 
 

5. Jaka jest tam pogoda? 

6. Czym charakteryzuje się położenie tego kraju? Jaki ma kształt, czym jest otoczony? 

7. Czy chcielibyście się tam wybrać i dlaczego? 

 

1. „Zwiedzamy Włochy” -  oglądanie prezentacji na temat tego kraju, zapoznanie z 

ciekawostkami na jego temat. 

https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_pl 

 

https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_pl
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2. „Makaronowe kompozycje”-  zabawa rozwijająca inwencję twórczą 

Dziecko układa z makaronu o różnych kształtach wzory według własnych pomysłów. 

Segreguje makaron według kształtu do odpowiednich pojemników. 

 

Inne zabawy z makaronem można znaleźć pod poniższym linkiem: 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/10/dzien-makaronu-proste-zabawy-dla-dzieci/ 

 

Część III  

3. „Wulkan”  - eksperyment na popołudnie 

https://www.youtube.com/watch?v=e6YLL9QBdH8 

https://www.youtube.com/watch?v=76ZgHTw8thA 

08.05. 

PIĄTEK: 

Część I 

1. Przypomnienie piosenki „Fruzia w samolocie” i taniec swobodny do niej  

https://www.youtube.com/watch?v=6n6Kz4MltPo 

 

Część II 

1. „Odwiedzamy naszych sąsiadów – Niemcy”-oglądanie prezentacji i zapoznanie z 

kilkoma ciekawostkami na temat tego kraju. 

https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_pl 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/10/dzien-makaronu-proste-zabawy-dla-dzieci/
https://www.youtube.com/watch?v=e6YLL9QBdH8
https://www.youtube.com/watch?v=76ZgHTw8thA
https://www.youtube.com/watch?v=6n6Kz4MltPo
https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_pl
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2. „Po Europie” – zabawa ruchowa – zapraszamy dziecko do wspólnej podróży w rytm 

piosenki „Fruzia w samolocie”. Po kolei prosimy, by wykonywało następujące czynności: 

• startuje, czyli wykonują przysiad, a następnie udają, że są samolotami, biegając z 

rozłożonymi rękoma 

• zatrzymuje się w Hiszpanii, gdzie przypomina sobie poznane kroki taneczne 

(flamenco) 

• biega, naśladując lot samolotów 

• zatrzymuje się w Wielkiej Brytanii, gdzie stoi na baczność jak gwardia szwajcarska 

• biega, naśladując lot samolotów 

• zatrzymuje się we Francji, gdzie naśladuje wspinanie się na wieżę Eiffla 

• porusza się, naśladując lot samolotów 

• ląduje na Etnie, wykonuje z dłoni lornetki i podziwiają widoki, wykonując skręty 

tułowia w prawo i w lewo 

• porusza się, naśladując lot samolotów 
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• zatrzymuje się w Niemczech, gdzie naśladuje grę w piłkę nożną (tłumaczymy, że w 

tamtejszym klubie gra najlepszy polski piłkarz, którego nazwisko podają dzieci – 

Lewandowski) 

• porusza się, naśladując jazdę samochodem 

• przyjeżdża do Polski, siada w kole na dywanie 

 

3. „Baśnie braci Grimm” –  zapraszamy dziecko do baśniowego świata braci Grimm. 

Tłumaczymy, że byli to pochodzący z Niemiec, autorzy wielu baśni, które na pewno są  

znane. Zadaniem dziecka będzie odgadnięcie, o jakie baśnie chodzi.  

 

1) Z jakiej wyszliśmy bajki? 

To my – brat i siostrzyczka. 

Znaleźliśmy w lesie „słodką” chatkę 

i zjedliśmy z jej dachu pierniczka 

nie mamy na imię Staś i Zosia, 

bo my jesteśmy … (Jaś i Małgosia) 

2) Z wysokiej wieży 

warkocz spuszczała, 

czy mi odpowiesz, 

jak na imię miała? (Roszpunka) 

3) Uwolniona, zapluskała 

złocistym ogonem, 

rybaka uszczęśliwiła, 

lecz nie jego żonę.  (O Rybaku i jego żonie/O Rybaku i złotej rybce) 

4) Wilk przechytrzyć chciał koźlątka, 

choć nie było to łatwe 

Najmłodsze w zegarze się schowało, 

i wraz z mamą rodzeństwo uratowało. (O wilku i siedmiu koźlątkach) 

Na zakończenie dziecko może wybrać jedną z baśni, którą chciałoby usłyszeć przed snem 

4. Kuchnia niemiecka – przykładowe dania tej kuchni 

• https://beszamel.se.pl/kuchnie-swiata/kuchnia-niemiecka-jakie-sa-najlepsze-przepisy-

kuchni-niemieckiej,1148/ 

• http://www.prosenior24.pl/kuchnia-niemiecka.php 

https://beszamel.se.pl/kuchnie-swiata/kuchnia-niemiecka-jakie-sa-najlepsze-przepisy-kuchni-niemieckiej,1148/
https://beszamel.se.pl/kuchnie-swiata/kuchnia-niemiecka-jakie-sa-najlepsze-przepisy-kuchni-niemieckiej,1148/
http://www.prosenior24.pl/kuchnia-niemiecka.php
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Część III 

1. Zapraszam do udziału: 
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Inne aktywności: 

https://www.youtube.com/watch?v=C6qtVx5Vjv0 

https://www.youtube.com/watch?v=G07FsxZhzPs 

https://www.woojr.com/diy-paper-boat-origami/ 

https://www.woojr.com/diy-paper-boat-origami/ 

https://www.woojr.com/diy-paper-boat-origami/ 

http://p.calameoassets.com/180427133411-54303958215ea990c40edb8a5e2d936b/p16.jpg 

http://wierszykidladzieci.pl/przylepa/przed-podroza.php  

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=wie_56_00162&k=k0203&d=wie  

 

 

 

Miłej zabawy ☺ 

Pozdrawiam serdecznie wszystkie dzieci☺ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C6qtVx5Vjv0
https://www.youtube.com/watch?v=G07FsxZhzPs
https://www.woojr.com/diy-paper-boat-origami/
https://www.woojr.com/diy-paper-boat-origami/
https://www.woojr.com/diy-paper-boat-origami/
http://p.calameoassets.com/180427133411-54303958215ea990c40edb8a5e2d936b/p16.jpg
http://wierszykidladzieci.pl/przylepa/przed-podroza.php
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=wie_56_00162&k=k0203&d=wie

