
 

Propozycje 11.05.2020 –15.05.2020 

Gr. IV 

Temat: Wrażenia i uczucia 

 

Poniedziałek 11.05.2020 

1.Zabawa paluszkowa -”Powitanie” wypowiadamy razem tekst i witamy się naszymi 

palcami. 

Gdy się rączki spotykają, 

To od razu się witają (podanie dłoni) 

Gdy się kciuki spotykają, 

To od razu się witają (kciuk dotyka kciuk) 

Gdy się palce spotykają, 

To od razu się witają (palce jednej dłoni dotykają palce drugiej dłoni) 

2. Słuchanie  "Bajki o uśmiechach" A. Niedźwiedzia i N. Usenko  
 

Pewnego ranka Kuba wybierał się na spacer.  

- Weźmiesz ze sobą kanapki? - spytała mama.  

- Nie - powiedział Kuba. - Są za ciężkie.  

- To weź kilka uśmiechów - powiedziała mama. - Zawinę ci je w papier. Są leciutkie.  

I mama włożyła Kubusiowi uśmiechy do kieszeni.  

- Dziękuję! - powiedział Kuba i pobiegł na podwórko.  

Przy piaskownicy siedział piesek Pucek i warczał jak traktor:  

- R-r-r-r...  

Dzieci bały się podejść do piasku  

- Masz, Pucku! - powiedział Kuba i dał pieskowi jeden z uśmiechów mamy. Pucek bardzo się 

ucieszył i więcej nie warczał.  

Kuba chciał pozjeżdżać, ale siedział tam właśnie duży chłopak.  

Bawił się w czołg i nikogo nie wpuszczał.  

- Masz! - powiedział Kuba i dał chłopakowi uśmiech.  

- Ho, ho! Dziękuję - powiedział chłopak.  

Zwolnił zjeżdżalnię i pobiegł się bawić z kolegami.  

Kuba zjechał kilka razy i nagle zobaczył małą dziewczynkę, która płakała na schodach.  

- Nie płacz! - powiedział Kuba.  

Wyjął z kieszeni ostatni uśmiech, który dostał od mamy i dał dziewczynce. Mała od razu 

przestała płakać.  

- A dla mnie? A dla mnie? - zawołały dzieci ze wszystkich stron.  

Kuba sprawdził w kieszeniach, ale nie zostało w nich nic. Bardzo się zmartwił i pobiegł do 

domu.  

- Mamo! - zawołał. - oddałem wszystkie twoje uśmiechy! I co ja teraz zrobię?  

A mama przytuliła Kubę mocno i powiedziała: - Nie martw się. Mam dla ciebie tyle 

uśmiechów, że starczy na sto lat. A może i na sto pięćdziesiąt.  

  Rozmowa na temat opowiadania: 

- Gdzie wybierał się Kuba? 

- Co dała mama Kubie zamiast śniadania?  

- Komu podarował uśmiechy chłopiec?  



- Na czym polegała  ich czarodziejska moc?   

- Co może sprawić uśmiech? zobacz 

/oglądanie filmu „Radość” https://www.youtube.com/watch?v=3kBvXNbPgOY/ 

3. „Gdy poczujesz szczęścia smak z Kubusiem klaszcz” słuchamy piosenki i bawimy się 

razem z Kubusiem: https://www.youtube.com/watch?v=EnB8nZoaaKw 

Gdy poczujesz szczęścia smak , z Kubusiem klaszcz! Gdy poczujesz szczęścia smak, z 

Kubusiem klaszcz!                                                                                                                  

Kiedy szczęścia smak poczujesz, pokaż nam to tak jak umiesz, gdy poczujesz szczęścia smak 

z Kubusiem klaszcz !                                                                                                                     

Gdy poczujesz szczęścia smak z tygryskiem skacz! Gdy poczujesz szczęścia smak z 

tygryskiem skacz!                                                                                                                             

Kiedy szczęścia smak poczujesz, pokaz nam to tak jak umiesz, gdy poczujesz szczęścia smak 

z tygryskiem skacz !                                                                                                                      

Kiedy szczęścia smak poczujesz skacz i klaszcz ! Kiedy szczęścia smak poczujesz skacz i 

klaszcz !                                                                                                                                        

Wraz z Kubusiem i tygryskiem, szczęście swoje pokaż wszystkim, kiedy szczęścia smak 

poczujesz skacz i klaszcz ! 

4.Uśmiechnięta  mina – praca plastyczna. Zachęcamy dziecko do odrysowania na papierze 

talerzyka, pokrywki od garnka, dorysowywania/ nalepienia oczu, uśmiechu, włosów z 

kawałków gazety. Inspiracje do pracy można znaleźć tutaj: 

http://kamien.gmina.pl/images/stories/2018/konkurs_plastyczny/Kamien%202018%20002.jp

g 

5. Oglądanie ilustracji przedstawiających różne emocje. Rodzic z dzieckiem nazywają 

emocje. Rozmawiają o nich, tworzą historie, np. czemu dziewczynka jest smutna itp. 

                        Smutek                                                                      Radość 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=3kBvXNbPgOY
https://www.youtube.com/watch?v=EnB8nZoaaKw
http://kamien.gmina.pl/images/stories/2018/konkurs_plastyczny/Kamien%202018%20002.jpg
http://kamien.gmina.pl/images/stories/2018/konkurs_plastyczny/Kamien%202018%20002.jpg


                 Strach                                                                             Złość 

 

                 Zdziwienie 

 

Źródło obrazków: https://pixabay.com/pl/ 

6. Zabawa ruchowa: 

„Kółko graniaste”  

Kółko graniaste, czworokanciaste /dziecko z rodzicem tworzą koło i chwytają się za ręce/ 

Kółko nam się połamało, / śpiewają piosenkę i idą w koło/ 

Cztery grosze kosztowało, 

A my wszyscy BĘC!/ na słowo bęc przysiad/ 

https://www.youtube.com/watch?v=9EQ8P3Vs-sk 

Wtorek 12.05.2020 

1. Zabawa powitalna „Witanie buzi” dziecko i rodzic mają po dwa kartoniki/ rysunek 

smutnej i wesołej buzi/. Na powitanie machamy rękami w których trzymamy kartoniki:                                                                                                                                      

- witają się wesołe buzie - uśmiechamy się i machamy                                                                                               

-witają się  smutne buzie- robimy smutną minę i machamy                                                                         

-witają się wszystkie buzie.       

https://pixabay.com/pl/
https://www.youtube.com/watch?v=9EQ8P3Vs-sk


2. Zabawy słowno-ruchowe- Chodzimy z dzieckiem po pokoju, na sygnał zatrzymujemy się 

i kolejno udajemy: 

- bociana- trzymając ręce wyciągnięte w bok, stajemy na jednej nodze i jak najdłużej staramy 

się utrzymać równowagę. Jednocześnie zachęcamy dziecko do naśladowania głosu bociana: 

kle, kle, kle; 

- zająca- Dziecko naśladuje skaczące zające. Z przysiadu podpartego przenosi ręce daleko w 

przód z jednoczesnym prostowaniem nóg. Następnie odbija się nogami od podłogi i przyciąga 

je do rąk, do przysiadu podpartego. Jednocześnie zachęcamy dziecko do naśladowania 

dźwięku: kic, kic, kic; 

- kota – dziecko chodzi po pokoju na czworakach z wyprostowanymi nogami i wysoko 

uniesionymi biodrami. Jednocześnie naśladuje dźwięk; miau, miau.       

                                                                    
3. Ćwiczenia z lusterkiem – gra mimiczna z lusterkiem - Przyjrzyj się sobie:                                                                                                                      

– zachęcamy dziecko do oglądanie swojego odbicia w lustrze, nazywania i  wskazywania 

części twarzy: oczy, nos, usta, wargi, język itp.– robienia min / jest mi smutno, jest mi 

wesoło, jestem, zły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dziecko siedzi   przed lustrem siedzą  lub  trzyma  lusterko przed sobą. Do  każdego 

wypowiedzianego  przez rodzica zdania  musi  zrobić  minę lub pokazać obrazek z miną 

wyrażającą  uczucia. Jak się czuję kiedy np.: mama całuje mnie na dobranoc, popsuła mi się 

ulubiona zabawka, robię coś czego nie lubię, tata naprawił mi zepsuty samochodzik, rozbiłem 

kolano, dostałem prezent, zginęła moja ulubiona zabawka, jem lody i czekoladki.  

 

4.”Czarodziejski dywanik” -praca plastyczna                                                                                 

Na większym arkuszu kartonu lub tektury dzieci stemplują maczanymi w farbie„pieczątkami” 

z korków od butelek, kawałkami gąbki, wzorami wyciętymi z ziemniaka. 

 

5.Zabawa ruchowa ”Skaczący balonik”  dziecko i rodzic odbijają balon tak by jak najdłużej 

utrzymał się w powietrzu.                                                                                                                      

-Można podrzucać balon całą dłonią, koniuszkami palców, pięścią, kciukiem.                                                                     

- Odbijać balon stopą, chwytać palcami stóp i odrzucać od siebie.                                                                                                                                                                                       

- Odpoczynek- wyciszenie  dziecko leży z balonem na brzuchu i  oddycha. 

 

6. Połącz takie same obrazki 

 
Źródło: pinterest.com 



Środa 13.05.2020 

 

1.Poranna gimnastyka 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1

GgeAy0&index=1 

                                                                                                                                                   

Ręce do góry hop sa sa, teraz kucnij i złap psa.                                                                      

Ręka prawa, ręka lewa i już latasz tak jak mewa,                                                                                

skok do przodu klaśnij raz teraz w dół, a w górę dwa.                                                                   

Noga prawa noga lewa, kręcisz nogą tak jak trzeba,                                                                  

W lewo raz, w prawo dwa, skacz na nodze tak jak ja,                                                                     

Obrót w  lewo klaśnij raz, zatańczymy jeszcze raz. 

2. Zabawa słowno naśladowcza „Moje emocje”     

Oglądanie ilustracji -przedstawiających różne emocje: pytamy dziecko: jak czuje się ta 

dziewczynka/chłopiec? Jest smutna czy wesoła? Zachęcamy dziecko, aby swoją miną 

przedstawiło emocje z obrazków.  https://przedszkolankowo.pl/wp-

content/uploads/2017/02/emocje-napisy-DRUKOWANE-LITERY.pdf 

 

Źródło: Stowarzyszenie Mówić bez Słów 

Pytamy dziecko:                                                                                                                                   

-Kiedy tobie jest smutno? Jak zachowujemy się kiedy jesteśmy smutni?/ spuszczamy głowę, 

robimy podkówkę, płaczemy/.                                                                                                                                      

-Kiedy jesteś wesoły? Jak zachowujemy się kiedy jesteśmy weseli? / śmiejemy się, witamy 

się z uśmiechem, podskakujemy do góry z radości, obejmujemy się/                                        

Kiedy ty się złościsz? Jak zachowujemy się kiedy się złościmy?/ ściskamy dłonie w pięści, 

tupiemy nogami, robimy złe miny, dąsamy się/.                                                                                               

3. Słuchanie fragmentu wiersza D. Gellner ”Zły humorek”  

 

Jestem dzisiaj zła jak osa! 

Złość mam w oczach i we włosach! 

Złość  wyłazi  mi  uszami 

I rozmawiać nie chcę z wami!(..) 

 

 Tupię nogą, drzwiami trzaskam 

I pod włos kocura głaskam.(...) 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0&index=1
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/02/emocje-napisy-DRUKOWANE-LITERY.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/02/emocje-napisy-DRUKOWANE-LITERY.pdf


 

 Mysz wyjrzała z mysiej nory: 

Co to znowu za humory? 

Zawołałam: - Moja sprawa! 

Jesteś chyba zbyt ciekawa. 

Potrąciłam stół i krzesło, 

co mam zrobić, by mi przeszło?! 

 

Wyszłam z domu na podwórze, 

Wpakowałam się w kałużę. (...) 

 Siedzę w błocie, patrzę wkoło, 

Wcale nie jest mi wesoło… 

 

Nagle co to? 

Ktoś przystaje 

Patrzcie! Rękę mi podaje! 

To ktoś mały, tam ktoś duży - 

Wyciągają mnie z kałuży. 

Przyszedł pies i siadł koło mnie 

Kocur się przytulił do mnie, 

Mysz podała mi chusteczkę: 

Pobrudziłaś się troszeczkę! 

Widzę, że się pobrudziłam, 

Ale za to złość zgubiłam 

Pewnie w błocie gdzieś została. 

Nie będę jej szukała! 

Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza: Jaki humor miała dziewczynka? /zły, smutny, 

wesoły. Wykorzystujemy wcześniejsze obrazki emocji i zachęcamy dziecko, aby wskazało 

który obrazek przedstawia emocje dziewczynki. Kto jej pomógł?  

4. Zabawa dramowa „Wyrzucam złość”                                                                  
Przygotowujemy gazety, pudełko najlepiej po butach lub inne z przykrywką. Dziecko ugniata 

z gazety kulki/złość/ wrzuca papierowe kulki do  pudełka po butach i zamyka pudełko. 

Napełnione kulkami pudełko dziecko depcze wyrzucając złość.                                                                                                        

5. Masażyk  relaksacyjny ”Idzie rak”. 

Idzie rak nieborak, czasem naprzód,                                                                                               

czasem wspak, idzie rak nieborak                                                                                                                                      

jak ugryzie będzie znak.                                                                                                         

(kroczymy palcami po ciele dziecka, przy ostatnim zdaniu lekko szczypiemy ). 

6. Segregowanie guzików- przygotowujemy sporo guzików o różnym kształcie, kolorze, 

różnej wielkości i liczbie dziurek oraz małe kartoniki, na których należy oznaczyć cechy 

guzików: kolor (czerwony, zielony itp.), dziurki( dwie, trzy, cztery), wielkość ( na kartoniku 

rysujemy większą i mniejszą strzałkę). Oglądamy z dzieckiem guziki oraz kartoniki. 

Następnie dorosły pokazuje kartonik z oznaczeniem kolorów i poleca tak posegregować 

guziki. Po czym rodzic zachęca do odszukiwania guzików małych i dużych pokazując 



odpowiedni kartonik itd. Zachęcamy dziecko do przeliczania utworzonych zbiorów oraz 

określania gdzie jest więcej, a gdzie mniej. 

 

Czwartek  14.05.2020 

 

1. ”Na dobry humor” masażyk  
Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło. 

Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma. 

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami. 

Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma. 

Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć. 

Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma. 

Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la. 

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże. 

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło. 

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz. 

  

2.Słuchanie fragmentu wiersza „Strachy” J. Heller    
Po suficie i po ścianie chodzą dziwne niesłychanie 

Strachy straszne, strachy złe i okropnie straszą mnie 

Uuuuuuuu.. Aaaaaa...(...)Kto zobaczy nas z daleka, 

Głośno wrzeszczy i ucieka! Czasem nawet kapcie gubi. 

No, bo strachów nikt nie lubi! My tupiemy i kichamy. 

Prędko! Prędko! Leć do mamy! My jesteśmy bardzo złe. 

Czy się boisz? Wcale nie! (...) 

Zaraz mocno klasnę w ręce i nie będzie strachów więcej! 

Zaraz tupnę lewą nogą. I gdzie strachy? Pod podłogą! 

Rozmowa z dzieckiem: Jak wygląda strach? Jak można się go pozbyć?  

 
„Krzyk” E. Muncha 

 

3.Zabawy z literką „Z z”  Przygotowujemy przedmioty na literkę z np. zegarek, zeszyt, 

ziemniak, zakrętka, zielony itp. Prezentujemy je dziecku, mówimy ich nazwy, zachęcamy 

dziecko do powtarzania.  Nazywamy przedmioty na literkę „z”, które uda się odszukać w 



otoczeniu (przedmioty, obrazki);   prosimy dziecko, by wyklaskało ich nazwy sylabami i 

policzyło sylaby; wyróżniamy  głoskę, którą słychać na początku i na końcu wyrazu. 

Pokazujemy litery: Zz - odszukujemy je w książeczkach,  gazetach. 

Piszemy grubym pisakiem literki Zz lub wycinamy szablon  zachęcamy dziecko np.: 

kolorowania, stemplowania patyczkiem do uszu maczanym w farbie, wyklejenia dowolnym 

materiałem liter, pisania  palcem na tacce z grysikiem.  

Można wykorzystać też  klocki, skakanki, sznurki, ułożyć kształt litery Z na podłodze i 

zachęcić dziecko aby poruszało się po linii np.stopa za stopą. 

 

Spotkanie z literką Zz  jest tutaj :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IHEu07CCGDE 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IHEu07CCGDE


4. Zabawa ruchowa „Dziwne kroki”  wystukujemy rytm i podajemy dziecku  instrukcję: 

Idziemy  powoli, coraz szybciej, biegniemy. Idziemy niosąc  ciężki worek na plecach, 

przeskakujemy z kamienia na kamień, idziemy powoli i robimy stop./ powtarzamy kilka razy/   

 

5.Ćwiczenia relaksacyjne: „Rób to co ja” 

Strzepywanie obu dłoni, machanie skrzydłami/ poruszanie rękami rozłożonymi na boki/, 

nawijanie wełny na motek /młynek obiema dłońmi/, ręce podniesione do góry naśladowanie 

ruszających się gałęzi  drzew na wietrze.  

 

Piątek  15.05.2020 

 

1.Wierszyk z pokazywaniem „Gdy dobry humor masz” 

Gdy dobry humor masz, to zaklaszcz rękami 3x 

Gdy dobry humor masz, to zabaw się z nami. 

Gdy dobry humor masz, to zatup nogami 3x 

Gdy dobry humor masz, to zabaw się z nami 

Gdy dobry humor masz, to pstrykaj palcami 3x 

Gdy dobry humor masz, to zabaw się z nami 

Gdy dobry humor masz, to mrugaj oczami 3x 

Gdy dobry humor masz, to zabaw się z nami 

Gdy dobry humor masz, to ruszaj uszami 3x 

Gdy dobry humor masz, to zabaw się z nami. 

 

2. Słuchanie piosenki Jak czuje się miś?                                     
https://www.youtube.com/watch?v=yfM-p2u4B3g 

  

3. Ćwiczenia ortofoniczne „Śmiejmy się” 

Naśladowanie śmiechu różnych ludzi: panowie: ho, ho, ho, panie: cha, cha, cha, dziadek: hu, 

hu, hu dziewczynka: chi, chi, chi, chłopiec: he, he, he 

4.„Ile to jest?” zabawa matematyczna. Gromadzimy przedmioty do przeliczania/klocki, 

spinacze/ i karteczki z liczbami i kropkami (10). Dziecko układa  przed sobą i  przelicza 

elementy w danym zbiorze. Co się stanie gdy zabierzemy ze zbioru  trzy klocki?  Co się 

stanie gdy dołożymy jeden klocek?  Dokładanie lub odsuwanie określonej ilości klocków na 

polecenie,  podpisywanie kropkami i cyfrą określającą ilość. 

5. ,Zabawy z partnerem” w parach według metody ruchu rozwijającego W. Sherborne 

/dziecko z osoba dorosłą/.  

 "Rób to co ja"- rodzic z dzieckiem siedzą naprzeciwko siebie,  rodzic wykonuje 

dowolne ruchy, gesty, wykorzystuje mimikę twarzy, dziecko naśladuje jego ruchy- 

zmiana ról.  

 Dziecko leży na podłodze, rodzic turla go w prawo, w lewo, tam i z powrotem - 

zmiana ról. 

 Rodzic i dziecko siedzą na podłodze w siadzie prostym, opierają się plecami o siebie, 

rodzic  pcha plecami  dziecko- zmiana ról. 

 "Tunel" – rodzic klęczy w klęku podpartym,  dziecko przechodzi  tunelem. 

 „ Prowadzenie ślepca” – dziecko ma zamknięte oczy, rodzic prowadzi je po pokoju - 

zmiana ról.                                                              

https://www.youtube.com/watch?v=yfM-p2u4B3g


6. Wspólna zabawa z wykorzystaniem rysowanego wierszyka E. M. Skorek „Słoneczko” 

Ilustrujemy wiersz  rysując z dzieckiem, zachęcamy je  do rysowania po śladzie i do 

samodzielnego rysowania koła i uzupełniania promyków. Zwracamy uwagę na prawidłowe 

trzymanie narzędzia pisarskiego. 

Duże koło, pełno kresek,                                                                                                         

długich, krótkich, małych, dużych.                                                                                               

Buzia pięknie uśmiechnięta!                                                                                                                  

i słoneczko oczka mruży 

 

7. Zabawa manipulacyjna pianką do golenia- zanurzamy dłonie dziecka, mieszamy i 

cieszymy się przyjemnym dotykiem pianki. Możemy dodać olejek zapachowy albo barwnik 

spożywczy, dzięki któremu pianka zmieni kolor. Można rysować w niej różne kształty, litery, 

cyfry. Dodając do pianki mąkę ziemniaczaną uzyskamy efekt sztucznego śniegu. 

 

  
 
Źródło: http://emilowowarsztatowo.blogspot.com/2014/01/zabawy-dla-dzieci-z-pianka-do-golenia.html 

Inne propozycje:  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=-5uu3wXe1_U  film o emocjach 

   

https://www.youtube.com/watch?v=8EerpqhmaPg  zabawy w rozpoznawanie emocji 

https://www.youtube.com/watch?v=dThbJhxoE2Q  piosenki o emocjach i uczuciach 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&

ved=2ahUKEwjB-emezJzpAhVm-

SoKHZ3DCX4QwqsBMAN6BAgJEAk&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatc

h%3Fv%3D5YcBL8MV0Yo&usg=AOvVaw0gVG1p_oAYnB5CLWVBpDXu                       

Bajka o Chichotce 

 

Zabawy ruchowe: ”Nie chcę cię znać”                                                                                                                            

Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać,/ wykonujemy „gesty odganiania od siebie”/                               

Chodź do mnie, chodź do mnie rączkę mi daj,  wykonujemy „gesty  do siebie/                        

Prawą mi daj, lewą mi daj, /podajemy sobie ręce w parze/                                                                

I już się na mnie nie gniewaj. / uśmiechamy się do siebie/                    

https://www.youtube.com/watch?v=OBr6_9iSe5M 

 

http://emilowowarsztatowo.blogspot.com/2014/01/zabawy-dla-dzieci-z-pianka-do-golenia.html
https://www.youtube.com/watch?v=-5uu3wXe1_U
https://www.youtube.com/watch?v=8EerpqhmaPg
https://www.youtube.com/watch?v=dThbJhxoE2Q
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB-emezJzpAhVm-SoKHZ3DCX4QwqsBMAN6BAgJEAk&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5YcBL8MV0Yo&usg=AOvVaw0gVG1p_oAYnB5CLWVBpDXu
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB-emezJzpAhVm-SoKHZ3DCX4QwqsBMAN6BAgJEAk&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5YcBL8MV0Yo&usg=AOvVaw0gVG1p_oAYnB5CLWVBpDXu
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB-emezJzpAhVm-SoKHZ3DCX4QwqsBMAN6BAgJEAk&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5YcBL8MV0Yo&usg=AOvVaw0gVG1p_oAYnB5CLWVBpDXu
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB-emezJzpAhVm-SoKHZ3DCX4QwqsBMAN6BAgJEAk&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5YcBL8MV0Yo&usg=AOvVaw0gVG1p_oAYnB5CLWVBpDXu
https://www.youtube.com/watch?v=OBr6_9iSe5M


„Pingwin”                                                                                                                                          

"O, jak przyjemnie i jak wesoło /poruszamy się do przodu/ 

w pingwina bawić się, się, się./ trzy skoki obunóż do przodu/ 

Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa,/ wysunięcie  w bok prawej nogi, potem lewej  nogi 

do przodu,/skok do przodu/ 

do tyłu, /skok do tyłu/ 

i raz, dwa, trzy!" / klaszczemy w ręce/ 

https://www.youtube.com/watch?v=i-Xbbec4uqg  

 

Opracowały: Renata Kamińska, Barbara Mazur, Marta Różycka 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i-Xbbec4uqg

