
Witam Was Drogie Przedszkolaki! 

 

Dzisiejsze zajęcia zaczniemy od przygotowania kartki do 

wydrapywania. Technika ta potrzebuje czasu, aby kartka wyschła z 

pomalowania jej pastelami i tuszem. 

 

1. Proszę przygotujcie: 

Brystol lub tektura, kredki pastelowe, tusz, pędzel, patyczek do 

wydrapywania. Następnie musicie całą powierzchnię brystolu lub 

tektury pokryć w dowolny sposób kredkami pastelowymi. Kolejną 

czynnością będzie całość zamalować tuszem. Tak przygotowaną 

kartkę odkładacie do wyschnięcia. 

2. Gdy kartka już wyschła, to za pomocą patyczka należy wydrapać 

wzór związany z tematem zajęć tego tygodnia: niech to będą 

kolorowe piłki do gry w wodzie, czy do nogi lub podzielcie kartkę 

na pięć kolorów (niebieski, czarny, czerwony, żółty, zielony) i 

postarajcie się wydrapać flagę olimpijską, albo po prostu bawcie 

się wydrapując sportowca ze swojej ulubionej dziedziny sportu. 

 

3. Teraz czas na część muzyczną naszych zajęć: 

Posłuchajcie piosenki: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ydTG-LiorT8  

 

Poniżej znajduje się tekst piosenki, postarajcie się jej pięknie 

nauczyć i śpiewać:  

 



 

OLIMPIADA 
 
Jeden raz na 4 lata 
nie na osiem ani trzy 
jest na świecie olimpiada 
możesz na niej być i ty 
jeśli skaczesz pływasz biegasz 
jesteś silny tak jak nikt 
i ty możesz zdobyć medal 
zacznij ćwiczyć już od dziś 
 
Spróbuj skoczyć jak najwyżej 
lub ma metrów pobiec sto 
włóż bokserskie rękawice 
albo z trampoliny skocz 
z całej siły kopnij piłkę 
chwytem udo kogo chwyć 
sprawdź co ci najlepiej idzie 
i najlepszy spróbuj być 
 
A więc szybciej wyżej dalej 
każdy równe szanse ma 
spróbuj wygrać olimpiadę 
3,2,1,0 start 
A więc szybciej wyżej dalej 
każdy równe szanse ma 
spróbuj wygrać olimpiadę 
3,2,1,0 start 
 
Jeśli jesteś całkiem mały 
to ping ponga zacznij grać 
a jeżeli jesteś duży 
to do kosza piłkę wsadź 
jest 5 kółek olimpijskich 
cztery strony świata są 
a na mecie 3 medale 
złoto srebro oraz brąz 
 
A więc szybciej wyżej dalej 
każdy równe szanse ma 
spróbuj wygrać olimpiadę 
3,2,1,0 start 
A więc szybciej wyżej dalej 
każdy równe szanse ma 
spróbuj wygrać olimpiadę 
3,2,1,0 start 
 
Jeden raz na 4 lata 
nie na osiem ani trzy 



jest na świecie olimpiada 
możesz na niej być i ty 
jeśli skaczesz pływasz biegasz 
jesteś silny tak jak nikt 
i ty możesz zdobyć medal 
zacznij ćwiczyć już od dziś 
 
A więc szybciej wyżej dalej 
każdy równe szanse ma 
spróbuj wygrać olimpiadę 
3,2,1,0 start 
A więc szybciej wyżej dalej 
każdy równe szanse ma 
spróbuj wygrać olimpiadę 
3,2,1,0 start 
 
          

Pani Bożena ☺ 


