
 

 

Witajcie Krasnoludki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1 CZERWCA – DZIEŃ DZIECKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO KRÓTKIEJ PODRÓŻY PO EUROPIE 

 
Polska leży w Europie”- Zabawa z wykorzystaniem rymowanki. 
Dziecko rytmicznie powtarza za dorosłym  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. 
 



 „ Tam gdzie mieszka prawdziwa królowa”- podróż do  Wielkiej Brytanii. 

cele: – rozwijanie zainteresowań krajami Unii Europejskiej (Wielka Brytania), rozwijanie wyobraźni. 

- budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi krajami europejskimi.  

-  kształtowanie poczucia przynależności do Europy.  

 

A na wycieczkę do Wielkiej Brytanii trzeba się z Polski wybrać samolotem, albo statkiem – promem z innego 

kraju: 

 
Tak wygląda Wielka Brytania. 

            

Poproś dorosłego o pokazanie Polski na mapie 
W Wielkiej Brytanii ludzie porozumiewają się inaczej – po angielsku: 

Mam na imię- My namie is 

Dzien dobry- Goog morning 

Do widzenia- Goodbye 

Miło Cię poznać- Nice to meet you 

Jaksię masz?- How do you do? 

Przepraszam!- Excuse me! 

Miłego dnia- Have a nice day 

Dziękuję- Thank you 

Szcześliwej podróży- Have a nice trip. 



- Wielka Brytania jest państwem, które jest wyspą czyli jest otoczona ze wszystkich stron 

wodą.. 

- Anglicy piją najwięcej herbaty na świecie. 

- W Polsce nie mamy króla, ani królowej a w Wielkiej Brytanii  jest królowa, która nazywa 

się Elżbieta II .  

 Królowa Elżbieta II 

- Najważniejszym miastem, czyli stolicą Wielkiej Brytanii jest Londyn - to jest stolica (a 

jak nazywa się stolica Polski?).  

Flaga Wielkiej Brytanii: 

 

 

Wysłuchaj HYMNU WIELKIEJ BRYTANII 

„BOŻE CHROŃ KRÓLOWĄ”: 

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

 

I z polskim tekstem: 

https://www.youtube.com/watch?v=q9L3NdtTeCk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LCkMhFCfFvM
https://www.youtube.com/watch?v=q9L3NdtTeCk


POKOLORUJ FLAGĘ WIELKIEJ BRYTANII 

Użyj koloru czerwonego i ciemno niebieskiego. Białe elementy zostaw nie pokolorowane. 

cele: budzenie szacunku do symboli narodowych, zapoznanie z barwami flagi narodowej innego państwa 

 

 

 

 

 

 



Zabawa ruchowa „Wyspy”- z elementem równowagi (muzyka, gazety) 
cele: kształcenie motoryki w zakresie zwinności, ćwiczenie poczucia równowagi 

 

Na dywanie rozłożone są w niewielkiej odległości gazety –wyspy. Dzieci w rytm muzyki 

przemieszczają się z wyspy na wyspę, tak by nie zamoczyć stóp 

Anglicy jadają trzy główne posiłki dziennie: 

- śniadanie „english breakfast”  : to miseczka płatków, ale także jajko sadzone (niekiedy 

zastępowane przez jajecznicę), smażony bekon, kiełbaski, tosty, a nierzadko też pomidor 

(bywa grillowany) i pieczarki, sok pomarańczowy, mleko a także często kawa. 

 
- wiele dzieci w szkołach, przedszkolach oraz ludzie w pracy jadają lunch : zazwyczaj jest 

to kanapka lub jakiś owoc i napój. 

 

 

- a obiad jedzą późnym wieczorem… 

W wielkiej Brytanii mają swoje pieniądze:  funty szterlingi i pensy. 

 



 

Wiersz: „Wycieczka po Londynie” – wysłuchaj i powiedz o czym jest wiersz? 

 

cele: rozwijanie umiejętności analizy tekstu usłyszanego wiersza 

 

Big Ben wydzwania swoją piosenkę, 

Elżbiecie Drugiej czyniąc podziękę, 

że już pól wieku rządzi wzorowo 

tym krajem – wyspą, królewską głową. 

I wypijając herbatki trochę 

już  na wycieczkę mamy ochotę. 

Więc do Londynu dzisiaj się spieszmy 

czerwonym Busem oko nacieszmy. 

Miejsca ciekawe wnet zobaczymy  

Zadowoleni wkrótce wrócimy… 

 
 

Pokoloruj angielski  autobus – praca w konturze 

Tym autobusem możemy obejrzeć wiele ciekawych miejsc w Londynie: Big Ben, Buckingham 

Palace, Tower Bridge, London Eye, Houses of Parlament… 



Największe atrakcje turystyczne Londynu: 
https://www.youtube.com/watch?v=RkPfeI-Uxmg 

https://www.youtube.com/watch?v=fxdb2klD1eE 

Big Ben 
Jedziemy zobaczyć Big Ben: jest to dzwon na bardzo wysokiej wieży, nie widać go, bo na 

tej samej wieży znajduje się największy w Wielkiej Brytanii zegar: ma 4 tarcze i wskazówki 

o długości  4 metrów – (dorosły pokaże wam ile to jest 4 metry). 

 
Odpowiedz na pytania: 

• Co robi zegar? 

• Czym różni się zegar od zegarka? 

• Jakie znacie zegary i zegarki? 

• Co robimy, gdy zegar się popsuje? 

„U zegarmistrza”- zabawa ruchowa 
Kiedy gra muzyka, dzieci poruszają się po pokoju. Kiedy cichnie – stają w rozkroku a dorosły 

– zegarmistrz nakręca zegar na plecach. Dziecko – zegar przestępując z nogi na nogę – 

bujając się udają bicie zegara „Bim Bam, Bim Bam! 

-  Obok Big Bena jest Parlament : to taki sejm, w którym wybrane osoby przez  wszystkich 

ludzi rządzą krajem.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RkPfeI-Uxmg
https://www.youtube.com/watch?v=fxdb2klD1eE


 

 

POKOLORUJ 



Pałac Buckingham 
 Pałac Buckingham. Tam mieszka królowa. Tak, tak w Wielkiej Brytanii panuje królowa, ma na 

imię Elżbieta i ma złotą koronę i karetę i mieszka w najprawdziwszym pałacu , w którym jest aż 650 

pokoi. Ma ona tyle pracy, że nie zawsze jest w swoim pałacu. Ale za to zobaczyliśmy królewskich 

gwardzistów, czyli strażników królowej: mają czerwone marynarki i strasznie wysokie czapy z 

czarnego futra.  

 

 
 

POKOLORUJ PIERWSZEGO I CZWARTEGO GWARDZISTĘ 
cele: doskonalenie liczenia liczebnikami porządkowymi, prawidłowe wykonywanie polecenia  

 

 
 

 

 



Most na Tamizie: most Tower 
Budowano go przez 8 lat. Podnosi się on do góry jeśli statki chcą wpłynąć do środka 

Londynu.  

 

Tower to również nazwa słynnego zamku o bardzo grubych, kamiennych murach. Przez 

wiele lat mieszkali tam królowie, a w Białej wieży zamku do dziś znajduje się skarbiec,  

w którym znajdują się korony, pierścienie ze złota i wiele innych skarbów. W zamku 

zawsze mieszkały kruki : Anglicy wierzą, że Londyn będzie tak długo istniał jak długo będą 

żyły w Tower kruki. 

 

London Eye czyli Londyńskie Oko 
To takie wielkie koło jak na wesołym miasteczku,  gdzie wsiada się do zamykanej kabiny i podziwia Londyn.  

 

Tak wygląda wieczorem                                                        A tak wygląda w dzień. 

Wysłuchanie ciekawostek na temat Wielkiej Brytanii:  

- Wielka Brytania jest największą wyspą w Europie. 

- Pierwsza gorąca czekolada była serwowana w Anglii bardzo dawno na początku 1600 roku. 

- Pierwszy znaczek pocztowy na świecie wysłano w Wielkiej Brytanii w 1840 roku. 

- Brytyjska policja nie nosi broni. 

- Londyn – stolica Wielkiej Brytanii jest największym miastem Unii Europejskiej. 

- Anglicy piją najwięcej na świecie herbaty. 

 



 
Przygody Rozi | Bajki dla Dzieci | Herbatka u królowej | Nie Ma Jak Rosie 

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

Rozi i jej przyjaciele są POZYTYWNYM, POGODNYM i INSPIRUJĄCYM wzorem do 

naśladowania – pokazują, jak rozwiązywać codzienne problemy w PRZYJAZNY DZIECIOM 

sposób. 

 

ZABAWA DYDAKTYCZNA : PARWDA/ FAŁSZ 

cele: utrwalenie poznanych wiadomości, ćwiczenie koncentracji uwagi na zadaniu. 

 

Dziecko zastanawia się nad wypowiadanymi przez dorosłego zdaniami. Jeżeli są prawdziwe - 

dziecko bije brawo, jeżeli fałszywe – dziecko mówi "łeeeee" i uderzają w podłogę dłońmi. 

• Anglia to kraj leżący na wyspie. 

• W Anglii mieszka prawdziwa królowa. 

• Do Anglii dotrzemy tylko statkiem. 

• Big Ben to mały angielski samochodzik. 

• W Londynie ludzie piją dużo herbaty. 

• Londyńskie oko - to takie wielkie okulary. 

• Legenda mówi, że wieży Tower strzegą kruki. 

• Królewski zamek jest bardzo malutki. 

 

Big Ben wydzwania swoją piosenkę, 

Elżbiecie Drugiej czyniąc podziękę, 

że już pól wieku włada wzorowo 

wyspiarskim krajem. Więc ruszcie głową 

i pociągnąwszy łyczek herbatki 

jakie to państwo, powiedzcie dziadki?! 

 

WIELKA BRYTANIA! 

 

 

 

 

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


POŁĄCZ KRESKĄ W PARY TAKIE SAME OBRAZKI  
cele: rozwijanie spostrzegawczości oraz zdolności logicznego rozumowania. 

 

                                                                                                 
 

 

 

 

                                                  
 

 

                                                
 

 

                                                 
 

 

                                                  
 
 

 

                                                                                                         



 

 

POKOLORUJ 



Fruziaki - Fruzia w samolocie (PIOSENKI DLA DZIECI) – aktywne słuchanie 

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

1. Dzisiaj Fruzia jest pilotem,  

na wycieczkę samolotem, 

 z przyjaciółmi się wybrała,  

świat zobaczyć z góry chciała.  

Ref: Za sterami Fruzia siedzi,  

samolotem sobie leci.  

Leci, leci hen do góry,  

robiąc w chmurach same dziury.  

2. Z góry wszystko jest malutkie, 

 takie tyci, tyci ciutkie, drogi,  

rzeki jak wstążeczki,  

wielkie domy jak kropeczki. 

 Ref: Za sterami Fruzia siedzi, 

 samolotem sobie leci.  

Leci, leci hen do góry,  

robiąc w chmurach same dziury.  

3. Teraz ręce rozkładamy  

i lecimy nad chmurami,  

wszyscy razem z paczką Fruzi, 

 bo nikt z Fruzią się nie nudzi. 

 Ref: Za sterami Fruzia siedzi,  

samolotem sobie leci. 

 Leci, leci hen do góry, 

 robiąc w chmurach same dziury. 

 

London Bridge Is Falling Down Nursery Rhymes Popular Baby Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=0-Y7Qi3fMs0 

 

 

 

 

 

 

Polska leży w Europie”- Zabawa z wykorzystaniem rymowanki. 
Dziecko rytmicznie powtarza za dorosłym  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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6n6Kz4MltPo
https://www.youtube.com/watch?v=0-Y7Qi3fMs0


 „ Tam gdzie Corrida i Flamenco”- podróż do  Hiszpanii. 

cele: – rozwijanie zainteresowań krajami Unii Europejskiej (Hiszpania), rozwijanie wyobraźni. 

- budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi krajami europejskimi.  

-  kształtowanie poczucia przynależności do Europy.  

 

A na wycieczkę do Hiszpanii trzeba się z Polski wybrać samolotem, można jechać autokarem lub samochodem, 

ale jest to bardzo dłuuuga podróż. 

Tak wygląda Hiszpania. 

  

W Hiszpanii  ludzie porozumiewają się inaczej – po hiszpańsku: 

 1) ¡ Hola! – Cześć 

 2) Buenos días! – Dzień dobry! 

 3) ¡Buenas tardes! - Dobry wieczór! 

 4) ¡Buenas noches! - Dobranoc! 

 5) ¿Cómo está? – Jak leci? 

 6) Cómo estás? – Jak się masz? 

 7) Bien, gracias – Dobrze, dziękuję. 

 8) Cómo te llamas? – Jak masz na imię? 

 
Hiszpania  jest państwem, które jest półwyspem to znaczy, że dokoła otoczone jest wodą  

a z jednej strony jest połączone z innymi państwami. 

W Polsce nie mamy króla, ani królowej a w Hiszpanii jest król Jan Karol I, a właściwie Juan 

Carlos I Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias. Jednak w Hiszpanii 

tak jak w Polsce rządzi wybrany przez ludzi rząd.  

Najważniejszym miastem, czyli stolicą Wielkiej Brytanii jest Madryt - to jest stolica (a jak 

nazywa się stolica Wielkiej Brytanii, Polski - pamiętasz?).  

 



Flaga Hiszpanii: 

 

Uważa się że kolor czerwony flagi symbolizuje kolor torreadora, a żółty – kolor piasku areny. 

Pieniążkami w Hiszpanii jest EURO. Kiedy było to Peso. 

Wysłuchaj HYMNU HISZPANII - Marsz Królewski: 

https://www.youtube.com/watch?v=QEa1lotrLzc 

POKOLORUJ FLAGĘ HISZPANII 

(Corridę i tancerkę flamenco) 

 

https://www.e-kolorowanki.eu/flagi-i-kraje-swiata/hiszpanska-flaga-kolorowanka/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QEa1lotrLzc
https://www.e-kolorowanki.eu/flagi-i-kraje-swiata/hiszpanska-flaga-kolorowanka/


„La Tomatina, czyli bitwa na pomidory” – zabawa ruchowa z elementem rzutu. 

cele: kształcenie umiejętności rzutu z użyciem nietypowego przyboru 

W Hiszpanii, raz do roku, obchodzone jest święto „La Tomatina”, w czasie którego 

uczestnicy obrzucają się wzajemnie dojrzałymi pomidorami. 

 

 

Podzielcie się na 2 zespoły  (mogą to być dwie osoby; dziecko i dorosły, którzy ustawiają 

naprzeciwko siebie). Każdy z nich staje na określonym polu (można go wyznaczyć taśmą 

klejącą, sznurkiem, linką, skakanką) otrzymuje taką samą ilość „pomidorów” (kulek  

z czerwonego papieru – mogą być z gazety). Na sygnał START!, przeciwnicy równocześnie 

przerzucają swoje kulki na stronę przeciwną, uważając, aby nie rzucać kulkami w siebie. 

Wygrywa ten zespół, który na swoim polu ma mniej kulek – „pomidorów”.  Picie soku 

pomidorowego. 



Corrida to popularny sport w Hiszpanii. 

Zabawa ruchowa pt. „Corrida” – naśladowanie walki matadora z bykiem. 

cele: koordynacja mięśni tułowia, kształtowanie zwinności. 

 
 „Corrida”, popularne w Hiszpanii widowisko, odbywa się w centrum miast w każde 

niedzielne popołudnie, od marca do października. Z bykami na arenie walczą dzielni 

„matadorzy”. 

W zabawie ruchowej dziecko zakłada opaskę z rogami lub udaje rogi przykładając dłonie 

tworzące rogi do głowy, zostaje „bykiem”. Dorosły lub rodzeństwo trzyma w rękach kawałek 

materiału (najlepiej czerwonego) lub chustkę i naśladuje walkę z bykiem. Stara się uchronić 

chustkę prze4d atakiem „byka”, a „byk” stara się wcelować w materiał. Potem następuje 

zamiana ról. 

 
Hiszpania to ciepły kraj, rzadko gości tu zima. Natomiast latem upały są ogromne i dlatego 

rosną tu owoce cytrusowe: pomarańcze, mandarynki, daktyle, pistacje, migdały, winogrona 

 i banany. 

„Owocowe zagadki” 

cele: doskonalenie wiadomości o owocach – rozpoznawanie owoców po smaku, zachowanie 

ostrożności i higieny przy wykonaniu sałatki  

 

Poproście rodziców aby kupili:  

- pomarańczę 

- mandarynkę 

- paczuszkę orzechów laskowych, migdałów 

- torebkę fig lub daktyli 

- 1 banana 

- kiść winogron 

Przygotujcie je na talerzykach lub w miseczkach. Dorosły nic nie mówiąc podaje dziecku do 

spróbowania któryś ze składników do spróbowania. Uczestnik zabawy z zasłoniętymi oczami 

próbuje rozpoznać  je po smaku. Potem możecie zrobić zmianę. Na koniec można wszystkie 

składniki pokroić i zrobić Hiszpańską sałatkę owocową – tylko dobrze umyjcie ręce. 

Smacznego! 

 



 

      Zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami oddechowymi - „Zbiór pomarańczy”. 

cele: kształtowanie prawidłowego oddechu podczas wykonywania ćwiczenia ruchowego  

 

Dziecko otrzymuje kulkę wykonaną z pomarańczowej bibuły. W odległości 3m 

od dziecka znajduje się leżąca na podłodze obręcz wykonana ze sznurka lub kartki. Na sygnał 

dorosłego dziecko klęka i dmuchając w kulę stara się ją jak najszybciej umieścić w obręczy. 

 

  POTRAWY HISZPANII 

 

 paella – potrawa jednogarnkowa na bazie ryżu i szafranu. 

 

 gazpacho – chłodnik z pomidorów i papryki. 

 
 chuleta de cerdo – kotlety wieprzowe. 

 



 

 fabada – jednogarnkowa potrawa z Asturii, głównymi składnikami są fasola 
i duża ilość wędlin: chorizo, „morcilla”, boczek. 

 

 

ZABYTKI HISZPANII - OBEJRZYSZ Z KIMŚ DOROSŁYM POD ADRESEM: 

https://prezi.com/ymyfb2iuk-rx/najpopularniejsze-zabytki-hiszpanii/ 

 

 

 

Piłka nożna jest tutaj szalenie popularna. W Hiszpanii jest wiele wspaniałych stadionów 

 

       Kolorowy stadion w Barcelonie 

 

https://prezi.com/ymyfb2iuk-rx/najpopularniejsze-zabytki-hiszpanii/


Zabawa ruchowa pt. „Piłkarze z Real Madryt”  

cele: świadomość w schemacie własnego ciała, poprawa kondycji ruchowej, doskonalenie koordynacji ruchowej 

- toczenie piłki slalomem pomiędzy przeszkodami 

-odbijanie piłki o podłogę 

-próba zatrzymania piłki położonej na stopach 

-trzymanie piłki na karku w skłonie w przód 

-prowadzenie i zatrzymywanie piłki: https://www.youtube.com/watch?v=zXVLBepM6Qg 

-Extra time zabawy z pilką – kilka części: 

https://www.youtube.com/watch?v=mDXidpOdFD8&list=PLS7YNY8sN6avd67Xyim3sLG2mElihD

hRS&index=2 

 

 
Hiszpanie uwielbiają tańczyć i śpiewać; jednym z najbardziej popularnych tam tańców jest 

flamenco.  

„Flamenco” – https://www.youtube.com/watch?v=-QfR34lNkkk - Swobodna improwizacja ruchowa 

do z wykorzystaniem wachlarzy (samodzielnie wykonanych – instrukcja poniżej). 
 

CIEKAWOSTKA 

Chupa Chups, czyli popularne lizaki zna każde dziecko. To właśnie w Hiszpanii wymyślono 

je niespełna 60 lat temu. Ich nazwa pochodzi od słowa ”chuper” co w języku hiszpańskim 

oznacza - ssać. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zXVLBepM6Qg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS7YNY8sN6avd67Xyim3sLG2mElihDhRS
https://www.youtube.com/watch?v=mDXidpOdFD8&list=PLS7YNY8sN6avd67Xyim3sLG2mElihDhRS&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=mDXidpOdFD8&list=PLS7YNY8sN6avd67Xyim3sLG2mElihDhRS&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-QfR34lNkkk


 „Zorro” – hiszpański bohater  –  zabawa ruchowa przy piosence 

„Zorro”. 
      cele: ćwiczenie koncentracji i kształcenie pamięci ruchowej 

Dziecko wykonuje umówione ruchy przy piosence pt. „Zorro”, w coraz szybciej zmieniającym się 

tempie. 

Zorro, Zorro, Zorro,                                 -  rysowanie palcem w powietrzu litery Z 

Emocji będzie sporo, sporo, sporo,          - pokazanie zdziwienia 

Bo czarna maska Zorro, Zorro, Zorro,    - wskazanie oburącz na twarz 

Po nocach mi się śni.                                - ułożenie rąk nad głową 
Na konia wsiada, wsiada, wsiada,           - naśladowanie dosiadania konia 

A w ręku błyszczy szpada, szpada, szpada, - naśladowanie wymachiwania szpadą 

I za murami znika, znika, znika,                  - przykucnięcie 
Bo taki jego los. 
 

MASKA ZORRO – praca plastyczna 
cele: doskonalenie sprawności manualnej 

http://www.supercoloring.com/pl/zabawki-z-papieru/szablon-maski-zorro 

 Wytnij szablon maseczki używając czarnego kartonu lub białego, 

który pomaluj na czarno. Poproś dorosłego lub spróbuj sam  białym  korektorem literkę Z. po bokach 

doczep gumkę lub tasiemki. I gotowe! 

WACHLARZ - praca plastyczna 
cele: kształcenie koordynacji ,doskonalenie motoryki małej 

Wachlarz to taka nieco zapomniana rzecz. Za to może być bardzo efektowna, a jest prosta do 

wykonania.  

Jak zrobić wachlarz?  

Spróbuj zrobić sama: 

https://www.youtube.com/watch?v=9HY0V-RvMjM 
albo poproś  dorosłego o pomoc w odmierzeniu i złożeniu: 

https://m.interia.pl/interia-tv/video,vId,2296027 

                         

http://www.supercoloring.com/pl/zabawki-z-papieru/szablon-maski-zorro
https://www.youtube.com/watch?v=9HY0V-RvMjM
https://m.interia.pl/interia-tv/video,vId,2296027


Pokoloruj według wzoru 
 

 

 

 

 

  



Znajdź flagę Hiszpanii i pokoloruj ją 
cele: wyrabianie całościowego i szybkiego wzrokowego rozpoznawania obrazka (rozwijanie pamięci 

wzrokowej) 

 
Bajka „Kroniki Zorro” – jedenaście części około 20 minutowych : 
https://www.youtube.com/watch?v=86M-66WjdK0 

 

 

WESOŁEJ ZABAWY  
 

https://www.youtube.com/watch?v=86M-66WjdK0

