
      Już po świętach, a ja zapraszam Was do dalszej wspólnej zabawy. Wykonane przez Was 

prace składamy w teczkach. Możecie dokumentować swoją działalność poprzez wykonywanie 

zdjęć i wysyłanie ich do pani Ewy SMS. 

       Bardzo się za Wami stęskniłam, brakuje mi Was bardzo. Pozdrawiam moje Minionki i 

Rodziców. 

1.  Temat dnia: Baśnie, bajki i bajeczki   

 

      1.  „Kim jestem?”- zagadka słowna o Czerwonym Kapturku  

W ręku niesie koszyczek malutki. 

Na jej głowie kapturek czerwoniutki. 

Do babci swej idzie, bo jest chora 

Lekarstwa dla niej niesie od pana doktora. 

2.       Słuchanie baśni Wilhelma i Jacoba Grimmów Czerwony Kapturek. 

Była pewnego razu mała, miła dzieweczka, którą kochał każdy, kto na nią tylko spojrzał, a najwięcej 

kochała ją babcia (…). Kiedyś podarowała jej kapturek z czerwonego atłasu, a dziewczynce tak się ten 

kapturek podobał, że nie chciała nosić nic innego, toteż nazwano ją Czerwonym Kapturkiem. Pewnego 

dnia rzekła mamusia do Czerwonego Kapturka: – Oto masz, dziecko, w koszyczku placek i butelkę 

soku. Zanieś to babci; jest chora i ucieszy się bardzo z tego podarunku. (…) Babcia mieszkała w lesie. 

Kiedy dziewczynka weszła do lasu, spotkała wilka. (…) – Dzień dobry, Czerwony Kapturku! – rzekł 

wilk. – Dzień dobry, wilku! – Dokąd to tak wcześnie, Czerwony Kapturku? – Do babci. – A co niesiesz 

w koszyczku? – Placek i sok. (…) – A gdzie mieszka twoja babcia, Czerwony Kapturku? – O, to jeszcze 

z kwadrans drogi stąd! (…) Wilk zaraz pomyślał sobie: „To małe, delikatne stworzonko lepiej mi będzie 

smakowało niż stara babcia. Trzeba sobie sprytnie poradzić, żeby obie zjeść!” Po czym rzekł do 

dziewczynki: – Spójrz, jak pięknie kwitną kwiatki dokoła (…). Czerwony Kapturek otworzył szerzej 

oczy, a widząc, jak pięknie świeci słonko i kwitną kwiaty, pomyślał: „Babunia ucieszy się, gdy jej 

przyniosę ładny bukiecik (…)”. I pobiegł w las, szukając kwiatków. (…) Tymczasem wilk popędził 

prosto do domku babci i zapukał do drzwi. – Kto tam? – zapytała staruszka. – To ja, Czerwony Kapturek. 

Przynoszę ciasto i sok. Otwórz, babuniu. (…) Wilk nacisnął klamkę, drzwi się otworzyły. Zbliżył się, 

nie mówiąc ani słowa, do łóżka babci i połknął ją. Potem przebrał się w jej koszulę i czepek, położył się 

do łóżka i zasunął firanki. Kiedy Czerwony Kapturek nazbierał tyle kwiatków, że już nie mógł ich nieść, 

przypomniała mu się nagle babcia i dziewczynka pobiegła szybko do jej domku. (…) Ujrzała babcię, 

która miała czepek mocno nasunięty na twarz i wyglądała bardzo dziwnie. – Ach, babciu, dlaczego masz 



takie wielkie uszy? – Abym cię lepiej mogła słyszeć!  – Ach, babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy? 

– Abym cię lepiej mogła widzieć! – Ach, babciu, dlaczego masz takie wielkie ręce? – Abym mogła cię 

lepiej objąć! – Ale dlaczego, babciu, masz takie wielkie, brzydkie usta? – Aby cię łatwiej zjeść! I w 

tejże chwili wilk wyskoczył z łóżka i połknął biednego Czerwonego Kapturka. A potem położył się z 

powrotem do łóżka i wnet zasnął, chrapiąc głośno. Młody myśliwy przechodził koło domu i pomyślał: 

„Jakże chrapie ta staruszka. Muszę zobaczyć, czy jej się coś złego nie stało”. Wszedł więc do izby i 

ujrzał w łóżku śpiącego wilka! (…) Wydobył nóż myśliwski, rozciął śpiącemu wilkowi brzuch (…). 

Natychmiast wyskoczył Czerwony Kapturek (…). A potem wyszła stara babcia (…). Wszyscy troje 

ucieszyli się bardzo. (…) A Czerwony Kapturek pomyślał: „Odtąd nigdy sama nie będę biegała po lesie, 

gdy mamusia mi nie pozwoli!”  

• Rozmowa na temat baśni.  

− Kogo spotkał w lesie Czerwony Kapturek?  

− O co wilk pytał Czerwonego Kapturka? 

− Czy dziewczynka odpowiadała na pytania wilka? 

− Czy dziewczynka dobrze zrobiła, odpowiadając na pytania wilka? Dlaczego?  

− Czy dzieci powinny rozmawiać z nieznajomymi osobami? Dlaczego?  

R. wyjaśnia dzieciom, że rozmowy z nieznajomymi oraz przyjmowanie od nich prezentów, np. 

cukierków, może być bardzo niebezpieczne. Nieznajomy może mieć złe zamiary. 

 

3. Słuchanie piosenki    Czerwony Kapturek https://www.youtube.com/watch?v=31YlNfi4GOQ 

4. Pokoloruj obrazek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=31YlNfi4GOQ


2. Temat dnia:  Muzyka wokół nas 

 

1.Zespół Dziecięcy Tęczowe Nutki - Piosenka o instrumentach 

https://www.youtube.com/watch?v=2mODTjHMM1s 

 

2. Ćwiczenia w różnicowaniu tempa wypowiadanych słów. Dzieci powtarzają sylabę la – szybko i 

wolno. Jeżeli R. wyciągnie ręce przed siebie, mówią szybko: la, la, la, la…, a gdy je opuści, mówią 

wolno: la. 

3.Świat małego Ludwika Instrumenty muzyczne     https://www.youtube.com/watch?v=kl9lXIhjlr8 

 

4. Wykonanie gitary po opakowaniu po chusteczkach  ( opakowanie, flamastry, klej, gumki 

recepturki, kawałek brystolu lub kartonu) 

 

 

 

 

5. Zabawa w dyrygenta Ucha nadstawiam słucham jak gra, muzyka we mnie - w muzyce ja 

https://www.youtube.com/watch?v=_lb7XU1XFSo 

https://www.youtube.com/watch?v=2mODTjHMM1s
https://www.youtube.com/watch?v=kl9lXIhjlr8
https://www.youtube.com/watch?v=_lb7XU1XFSo


3. Temat dnia:  Nie jesteśmy sami w kosmosie 

 

1.Śpiewające Brzdące - Ufoludki na urlopie - Piosenki dla dzieci  

https://www.youtube.com/watch?v=N1QVEO9D4Kw 

2. Zabawa Co robimy w dzień, a co – w nocy? 

         Kartoniki: żółty i niebieski, dla dziecka. R. rozdaje dziecku  dwa kartoniki: żółty i niebieski. 

Następnie wymienia nazwy różnych czynności, np.: robienie zakupów, sprzątanie, spanie, oglądanie 

gwiazd na niebie, oglądanie filmu po bajce na dobranoc… Dzieci określają, czy daną czynność 

wykonuje się w dzień, czy w nocy. Podnoszą do góry żółty kartonik, gdy tę czynność wykonujemy w 

dzień, niebieski – gdy wykonujemy ją w nocy. Dzieci podają własne przykłady czynności, które 

wykonujemy w ciągu dnia lub w ciągu nocy. 

3.Praca plastyczna  Ufoludek. Materiały to  wykałaczki, kolorowy papier- zielony, żółty flamaster, 

szklanka do odrysowania kształtu koła, klej. 

 

 

4. Kubuś - Kosmos - Bajki dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=QENqiBTxqig 

https://www.youtube.com/watch?v=N1QVEO9D4Kw
https://www.youtube.com/watch?v=QENqiBTxqig


4. Temat dnia:  Zwierzęta naszych pól i lasów  

1. R. prosi dzieci, aby nazwały zwierzęta, które widzą (kret, dżdżownica, mrówki, pszczoły, 

biedronka, lis, mysz).  

              

 

     

 

                

 



 

R. wskazuje na kreta, młode kreta, kretowisko, tunele i mówi: 

 

 

          Kret ma silne, łopatowate łapy z mocnymi, zagiętymi do tyłu, pazurami. Są one przystosowane do 

kopania podziemnych tuneli. Ma małe oczy, niewrażliwe na światło, i dlatego uważa się, że kret jest 

ślepy. Odżywia się dżdżownicami, larwami owadów i drobnymi kręgowcami, które lokalizuje dzięki 

czułemu słuchowi oraz włosom czuciowym na pysku i ogonie, czułym na drgania. Podczas wykopywania 

tuneli ziemię wypycha na powierzchnię, tworząc kopce zwane kretowiskami. Między tunelami tworzy 

komory, które służą mu za spiżarnie. Jest też komora, w której rodzą się młode.  

R. zadaje pytania: 

− Jak nazywa się kopiec ziemi utworzony przez kreta? (Kretowisko).  

− Czym odżywia się kret? 

 − Jak nazywa się mieszkanie mrówek? (Mrowisko). 



 − Czy mieszkanie mrówek, czyli mrowisko, znajduje się tylko na powierzchni ziemi?  

− Jak nazywa się mieszkanie lisa i myszy? (Nora, norka).  

− Co dają zwierzętom drzewa i gleba? (Schronienie, pożywienie).  

Nora – podziemna kryjówka zwierząt. 

        Lisy lubią kopać swoje nory na wzniesieniach, pagórkach, w wąwozach na terenach gęsto 

pokrytych roślinnością. Norę lisa tworzy system tuneli z osobnymi wejściami. Czasem lisy korzystają z 

korytarzy wykonanych przez borsuki. Zdarza się, że lisy i borsuki dzielą tę samą norę, ale mają wtedy 

osobne wejścia. 

2. Bajka krecik dla dzieci  https://www.youtube.com/watch?v=qymsnzUC-uA 

 

3. Pomaluj krecika kredkami 

 

4. Jeśli masz w domu piasek kinetyczny, wykonaj kopiec dla krecika. 

5. Piosenka o kreciku  Krecie metro, kupisz na edumuz.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=d3B1OrpBtVg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qymsnzUC-uA
https://www.youtube.com/watch?v=d3B1OrpBtVg

