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Witajcie Drogie dzieci!!! 
Na dzisiaj przygotowałyśmy dla Was następujące propozycje zabaw i zadao. 

Powodzenia!!! 
 
 
 
1.„Pinokio” – nauka piosenki, 
słowa Anna Surowiec, muzyka Damian Zalewski. 
 
 
Przebieg:  
„Pinokio” – słuchanie bajki opowiadanej przez rodzica.  
Rozmowa na temat bajki. 
 
 

„Pinokio” – słuchanie piosenki sł. Anna Surowiec, muz. Damian Zalewski.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rxNxoJ2UAzw&list=PLMsX3EdSBr4Yo9gWAf

dkDbJAzsNFN4RJk&index=9 

 

 

     Jestem Pinokio, pajacyk z drewna, 
 

lubię podróże, to jest rzecz pewna.  
Czasami kłamię, taki mój los,  
a wtedy szybko rośnie mój nos. 

 
Ref: Hej pajacyku, zataoczmy wraz  
bo na zabawę nadszedł już czas.  
Zataoczmy w kole, hej, hop, sa, sa,  
niech ta przygoda wciąż dalej trwa! 
 

Chod jestem z drewna, to jestem chwat,  
wyruszam zaraz w daleki świat,  
będę wędrowad i tu, i tam  
bo podróżnika naturę mam. 

 
Ref: Hej pajacyku, zataoczmy wraz  
bo na zabawę nadszedł już czas.  
Zataoczmy w kole, hej, hop, sa, sa,  

https://www.youtube.com/watch?v=rxNxoJ2UAzw&list=PLMsX3EdSBr4Yo9gWAfdkDbJAzsNFN4RJk&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=rxNxoJ2UAzw&list=PLMsX3EdSBr4Yo9gWAfdkDbJAzsNFN4RJk&index=9


niech ta przygoda wciąż dalej trwa! 
 

A gdy za dziedmi zatęsknię już  
to wezmę torbę i wrócę tu.  
Bo przedszkolaki kochają mnie,  
wiec ucałuję je wszystkie też. 
 
Ref: Hej pajacyku, zataoczmy wraz  
bo na zabawę nadszedł już czas.  
Zataoczmy w kole, hej, hop, sa, sa,  
niech ta przygoda wciąż dalej trwa!  
Omówienie słów piosenki. 

 
 
 
2.„Rymy w piosence” – dobieranie rymów do słów z piosenki.  
rodzic mówi wyraz, a dziecko dobieraj rymy (można dobierad rymy z piosenki lub wymyślad 

inne). 

 
Drewna – pewna,  
los – nos, stos, kos,  
chwat – świat, brat,  
tam – mam, sam… 
 

 
3.„Pajac z drewna”- zabawy konstrukcyjne, 

 układanie pajaca z różnych klocków drewnianych. 
 
Dziecko  maja za zadanie ułożyd pajaca z różnych klocków drewnianych, jednocześnie słucha 

po raz kolejny piosenkę. 

 
 
4.„Pinokio” – kolorowanka.  
 
 
 

 

 



 
Pozdrawiamy Was i moc uścisków !!! 

Pani Olga i Basia 



Zabawa dodatkowa w ramach projektu matematycznego:  

 

„Kłótnie rzek” – słuchanie wiersza J. Brzechwy  

Cel: porównywanie i szacowanie długości. 

  

KŁÓTNIA RZEK 

Jaki powód rzeki miały, że się nagle posprzeczały 

I tak długo trwały w gniewie, tego nikt naprawdę nie wie. 

Ponod pierwsza rzekła Warta, że jest Noted nic niewarta, 

Warcie na to rzekła Odra, że jest głupia i niedobra. 

Wtedy padły słowa Wieprza: - sama tez nie jesteś lepsza! 

Wieprza znów skarciła Raba: - oby cię wypiła żaba! 

Na to się odezwie Nida: - tobie samej też się przyda! 

Biebrza na to rzecze grzecznie: -mówisz rzeko niedorzecznie. 

Jak nie skoczy San na Biebrzę:- sama wciąż u Narwi żebrze, 

A dla innych niełaskawa! – San a głupi! – rzekła Skawa. 

I tak trwały kłótnie długie Sanu z Sołą, Wieprza z Bugiem, 

Ledwie coś tam powie która a już Nysa a już Bzura , 

A już Odra czy Barycza wszystkie wady jej wylicza. 

To się tak sprzykrzyło Wiśle, że im rzekła po namyśle: 

- Drogie rzeki biorąc ściśle waszych słów naprawdę szkoda- 

Przecież to jest wszystko woda! Jednakowy los nas czeka 

 w morze wpadnie każda rzeka. 

Gdy tak rzekła mądra Wisła, cała zwada zaraz prysła. 

 

 

Przygotowujemy kilka wstążek (są to rzeki) . Przeliczamy rzeki, ustalamy czy są jednakowej 

długości , najpierw na „oko”, potem porównujemy przykładając jedną do drugiej. 

Wybieramy dwie tej samej długości i jedną z nich zwijamy , składamy, zawiązujemy- pytamy 

czy zmieniła się długośd którejś z porównywanych. 

 


