
 

 

 

 

 

Witajcie Krasnoludki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Gdy się rączki spotykają" - zabawa na powitanie. 
cele: budowanie wesołych pozytywnych  relacji  z rodziną w zabawie w domu 

Rodzic z dzieckiem stojąc mówią i wykonują czynności: 

Gdy się rączki spotykają, 

to od razu się witają. (podanie dłoni do rodzica) 

Gdy się kciuki spotykają, 

to od razu się witają. (każdy indywidualnie dotyka kciukiem swojego 

kciuka) 

Gdy się palce spotykają, 

to od razu się witają. (palce jednej dłoni dotykają palce drugiej dłoni) 

ZAPRASZAMY DO KRÓTKIEJ PODRÓŻY PO EUROPIE 
W ZESZŁYM TYGODNIU BYLIŚMY W WIELKIEJ BRYTANII I W HISZPANII, 

W TYM TYGODNIU ZAPRASZAMY DO WŁOCH I NIEMIEC! 

 

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. 

 
 

 



"Podróże małe i duże..." - piosenka.  

cele: dostarczenie dzieciom estetycznych wrażeń, nauka przez zabawę 

https://www.youtube.com/watch?v=bugTfbGPzJ4 

Mamy dla Was super piosenkę ! Piosenkę o.. podróżach. Kto z nas nie lubi podróżować, 

zwiedzać, poznawać nowe miejsca, uczyć się ciekawostek i poznawać historię różnych 

miejsc? Podróże są wspaniałe ! Podróże kształcą ! Śpiewajcie razem z PiesiemTV super 

piosenkę dla dzieci ! Na teledysku możecie zobaczyć prawdziwe zabytki - Wieżę Eiffla, obraz 

Mona Lisy, katerę Notre Dame w Paryżu, Big Ben i wiele innych. Zobaczcie sami. Umilcie 

czas spędzony z rodziną.  

 

Pragnę zwiedzać cały świat.. la la la 

Chociaż mam niewiele lat to wszystko ciekawi mnie 

 pragnę zwiedzić cały świat, podróżować, uczyć się  

chcę zobaczyć inne kraje by znać je nie tylko z map  

Ja z uśmiechem chcę przemierzać świat  

Gdy w Londynie się pojawię to przywita mnie Big Ben 

 i piętrowym autobusem będę jeździć cały dzień  

A o piątej, gdy herbatkę pije sama królowa  

w rejs zabierze mnie Tamiza. 

 Ref. Chociaż mam niewiele lat...  

Kto się zbliża do Paryża ten widzi wieżę Eiffla 

 a ze ściany w Luwrze oczko puści mu Mona Lisa  

We Francji nawet szkraby jedzą ślimaki i żaby  

Dzwonem dzwoni dzwonnik z Notre Dame  

Ref. Chociaż mam niewiele lat... 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bugTfbGPzJ4


Do Włoch na spaghetti i pizzę wspaniałą  

     
Poznajemy Włochy" - słuchanie wiersza I. Oniszczuk. 

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

Rodzic czyta wiersz, a dziecko słucha uważnie: 

W buciku mieszkają, auta produkują. 

Z potraw różnych słyną: makaron gotują. 

Niechaj żyją Włochy niech żyje makaron! 

Niech żyje spaghetti, które wszyscy znają! 

Oprócz makaronu ciasto wyrabiają 

potem z niego pieką pizzę doskonałą. 

Słońce u nich świeci prawie przez rok cały. 

Piękne czyste morze ma kraj ten wspaniały. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat treści wiersza: 

o O jaki kraju był ten wiersz? 

o Z jakich potraw on słynie? 

o Jaka jest tam pogoda? 

o Co jest wokół tego kraju? (Włochy leżą na półwyspie Apenińskim, co oznacza, że część 

jego lądu jest znacznie wysunięta w stronę różnych akwenów Morza Śródziemnego). 



o Czy jest on duży? (nie jest to duży kraj) 

 Co Wam przypomina jego kształt? (przypomina buta) 

 Co wiecie o tym kraju? (Teren Włoch jest górzysty, występują tam Alpy i Apeniny. 
Zazwyczaj jest tam ciepło i sucho latem, a łagodnie podczas zimy.) 

 Czy znacie stolicę Włoch?(Rzym- rodzic pokazuje na mapie) 

 

 

FLAGA WŁOCH MA TRZY KOLORY: 

 

 

Wysłuchaj HYMNU Włoch: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8bjLpT5TxI 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8bjLpT5TxI


 

Pokoloruj flagę Włoch 

 

Włoskie Wakacje (Official Music Video) – opowieść muzyczna o Włoszech  

i Rzymie- obejrzyj i posłuchaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=a40KoaI3iuA 

Włoskie pieniądze – Euro (kiedyś – Liry) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a40KoaI3iuA


We Włoszech ludzie mówią po włosku:    

si - tak, 

no - nie, 

grazie - dziękuję, 

prego - proszę, 

buongiorno - dzień dobry, 

arrivederci / arrivederla - do widzenia, (do widzenia panu, pani) 

buonasera - dobry wieczór 

buonanotte - dobranoc 

ciao - cześć (nieformalne przywitanie) 

ciao - cześć (nieformalne pożegnanie) 

a presto - do zobaczenia 

scusa / scusi - przepraszam 

aperto - otwarte 

chiuso - zamknięte 

entrata gratuita - wstęp wolny 

 Pływanie gondolą" - zabawa ruchowa.  

Rodzic przypomina dziecku, że we Włoszech jest wiele wody i kanałów, 

którymi poruszamy się w środku miasta np. Wenecji. Rozkłada na 

podłodze gazety, które będą symbolizować budynki- jedną za drugą 

tworząc po środku kanał. Zaprasza dziecko do zabawy w gondolę, gdzie 

on jako „szef gondolierów” będzie nią sterował. Uniesienie ręki 

symbolizuje sygnał do "pływania gondolą – jednym wiosłem" pomiędzy 

gazetami, a opuszczenie ręki do zatrzymania się. 

  



 

Słuchanie opowiadania G. Szadkowskiej „Smakowite powitanie”. 
cele: wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania i analizy zdarzeń, poprawne wypowiedzi dzieci. 

 

Pewnego sobotniego ranka Wojtek wstał bardzo zadowolony i radosny. Dziś miała przyjechać 

do niego ciocia Weronika z córką Margaritą. Obydwie mieszkają we Włoszech. 

- Mamo, czy Margarita jest duża czy mała? 

- Jest w twoim wieku i ma cztery lata. 

- Chodzi do przedszkola jak ja? 

- Tak. 

- Jak jest u niej w przedszkolu? Ma dużo kolegów? 

- Nie wiem synku- odpowiedziała mama- Sam ją niedługo zapytasz. 

W domu panował gwar i ruch. Tata uzgadniał z mamą, co przygotować na obiad, wymieniał 

zakupy, jakie zrobił w sklepie. Babcia dzwoniła, żeby przyjechać do niej na szarlotkę. Przez 

całą drogę na lotnisko Wojtek zastanawiał się, jak ma powitać kuzynkę. Nagle wpadł na 

wspaniały pomysł. 

- Mamo! Mamo! Chcę ci coś powiedzieć. 

- Słucham, synku. 

- Czy mogę pojechać z Margaritą na margaritę? 

- Słucham!- odpowiedziała mama. 

- Czy mogę pojechać z Margaritą na Margaritę - powtórzył chłopiec.- No wiesz, na pizzę, 

przecież to ulubione danie włoskie. Ja bardzo lubię pizzę, myślę, że Margarita też lubi. 

- Wspaniały pomysł. 

Wojtek był z siebie bardzo zadowolony, udało mu się wymyślić bardzo smakowite powitanie. 

Każdy chce wypaść jak najlepiej. 
 

 Rozmowa na temat opowiadania. 

- Kto miał przyjechać do Wojtka w odwiedziny? 

- Jak miały na imię ciocia i jej córka? 

- Jaką niespodziankę szykował Wojtek dla Margarity? 

- Czy znacie nazwę ulubionej przez was pizzy? 

- Czy wiecie z czego zrobiona jest pizza? 

 

 

Zabawa – masażyk:  „Włoska pizza”. 
cele: relaksacja, odbieranie wrażeń czuciowych, zapamiętanie kolejności wykonywania czynności. 
 

 Masaż pleców według instrukcji prowadzącego: 

 

Dzieci dobierają się parami lub bawi się z dorosłym domownikiem: 

 - czyścimy stół – masowanie pleców całą dłonią; 

 - myjemy ręce – naśladowanie ruchu mycia rąk. 

 

- Sypiemy mąkę, - jedno z dzieci leży na brzuchu, drugie przebiera po jego plecach 

opuszkami palców obu dłoni, 

- zgarniamy ją, - brzegami obu dłoni wykonuje ruchy zgarniające, 

- lejemy oliwę, - rysuje palcem linie faliste, począwszy od karku aż do dolnej części pleców, 

- dodajemy szczyptę soli,- lekko je szczypie, 

- wyrabiamy ciasto, - ugniata z wyczuciem boki, 

- wałkujemy, - wodzi dłonią zwiniętą w pięści po jego plecach w górę i w dół, 



- wygładzamy placek - gładzi plecy, 

- i na wierzchu kładziemy: - delikatnie stuka dłońmi złożonymi 

- pomidory; w miseczki, 

- krążki cebuli - kreśli kółka, 

- oliwki, - naciska palcem w kilku miejscach, 

- posypujemy serem - szybko muska po plecach opuszkami palców obu dłoni, (parmezanem, 

mozzarellą) i.. 

- buch! do pieca. - uderza lekko dłońmi. 

- Wyjmujemy i kroimy: - kroi plecy brzegiem dłoni, 

- dla mamusi, dla tatusia, 

- dla babci, dla brata, 

- dla Matyldy…a teraz - (dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy), 

- polewamy keczupem - kreśli palcem na plecach linię z pętelkami, 

-  i…zjadamy… - głaszcze plecy mniam, mniam, mniam. 

- Myjemy stół – masujemy plecy całą dłonią, 

- myjemy ręce – naśladowanie ruchów mycia rąk. 

 

 

"Nasza pizza" - zabawa kulinarna. 

https://www.kwestiasmaku.com/przepis/ciasto-na-pizze 

Rodzice wspólnie z dzieckiem przygotowują pizzę na obiad/kolację.  

 

 

https://www.kwestiasmaku.com/przepis/ciasto-na-pizze


Jedziemy do Niemiec – naszych sąsiadów 
cele: budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi krajami europejskimi, kształtowanie poczucia 

przynależności do Europy.  

 

 

 

o Czy to daleko od Polski? 

o Czy Niemcy są sąsiadem Polski? 

o Co to znaczy sąsiad? 

o Stolicą Niemiec jest Berlin. (Rodzic wskazuje Berlin na mapie) 

Rodzic prezentuje flagę  Niemiec, wspólnie omawiają ją. 

 



FLAGA NIEMIEC MA TRZY KOLORY: 

 

Pokoloruj flagę Niemiec 

 

Wysłuchaj HYMNU Niemiec: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s-wVIn24brs 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s-wVIn24brs


 
W NIEMCZECH Niemcy mówią po niemiecku: 

 

tak – ja 

nie – nein 

ja – Ich 

przepraszam – Entschuldigung 

proszę – Bitte 

dziękuję – Danke 

Ile to kosztuje? – Wie viel kostet das? 

Dzień dobry! – Guten Morgen (przed południem) 

Dzień dobry! – Guten Tag (po południu) 

 

W Niemczech teraz płaci się Euro (kiedyś Marka). 

 

 

 



O tym kraju dowiesz się oglądając krótkie filmy: 
https://www.youtube.com/watch?v=TQ9i8wBeOyI 

https://www.youtube.com/watch?v=IfbilD6z7iU 

slajdy: https://www.slideshare.net/ahuniewicz/niemcy-prezentacja 

 i ciekawostki: https://www.youtube.com/watch?v=wvUiMblK8jM 

 

 

"Baśnie braci Grimm"- rozwiązywanie baśniowych zagadek  
cele: wdrożenie do koncentracji uwagi na zagadce, ćwiczenie pamięci. 

 

Rodzic zaprasza dziecko do baśniowego świata braci Grimm. Zadaniem dziecka jest 

odgadnięcie, o jakie baśnie chodzi. Gdyby dziecko miało problem, można pokazać karty 

obrazkowe, które stanowią podpowiedź.  

 

o To my - brat i siostrzyczka, znaleźliśmy w lesie "słodką" chatkę  

i zjedliśmy z jej dachu pierniczka, nie mamy na imię Staś i Zosia, bo my 

jesteśmy... (Jaś i Małgosia) 

o Z wysokiej wieży warkocz spuszczała, czy mi odpowiesz, jak na imię miała? 

(Roszpunka) 

o Uwolniona, zapluskała złocistym ogonem. Rybaka uszczęśliwiła lecz nie 

jego żonę. (O rybaku i złotej rybce) 

o Jest nas trzech różowiutkich braci. Nie chciało nam się budować 

porządnych domków, bo tylko jeden z nas jest pracowity. I to w jego domku 

z cegły skryliśmy się przed wilkiem (Trzy świnki). 

o Tańczyła na balu z księciem godzin wiele, aż na schodach zgubił pantofelek 

(Kopciuszek) 

           

https://www.youtube.com/watch?v=TQ9i8wBeOyI
https://www.youtube.com/watch?v=IfbilD6z7iU
https://www.slideshare.net/ahuniewicz/niemcy-prezentacja
https://www.youtube.com/watch?v=wvUiMblK8jM


POLECIMY BALONEM – praca plastyczna 

cele: pobudzanie inwencji twórczej, estetyka wykonywanej pracy 

Materiały: 
 prostokątny pojemnik po serku lub margarynie 

 balonik w dowolnym kolorze 

 kawałek włóczki lub sznurka 

 kolorowy papier 

 klej 

 cztery słomki do napojów lub patyczki 

 taśma klejąca 

 

Pudełeczko po serku lub margarynie ozdabiamy wg własnego pomysłu – można okleić 

papierem kolorowym, lub pomalować farbami, markerami wodoodpornymi… Można 

na  pudełeczku wykonać wzorki albo pozostawić gładkie. 

W każdym rogu przyklejamy taśmą słomkę do napojów lub patyczek.  

Nadmuchujemy balonik do odpowiedniej wielkości, aby zmieścił się między słomkami. 

Z czterech kawałków włóczki (sznurka)  robimy liny cumujące. Balon też możemy 

ozdobić . 

 

I gotowe. 



 
 „Niemiecka muzyka” – zabawa ruchowa  
cele: wyrażanie muzyki ruchem, tańcem, wyrabianie poczucia rytmu i ekspresji ruchowej. 

 

Wyjaśniamy, że z Niemiec pochodzili światowej sławy kompozytorzy muzyki poważnej, jak 

np. Jan Sebastian Bach czy Ludwik van Beethoven. 

Włączamy wybrany utwór ich autorstwa i zapraszamy dziecko, by spróbowało ruchem 

wyrazić to, jak go odbiera, co mu się z nim kojarzy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA – 

„Aria sulla IV corda” Jan Sebastian Bach 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ars6xnNKpYk –  

“Dla Elizy” Ludwig van Beethoven   

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA
https://www.youtube.com/watch?v=Ars6xnNKpYk


 

"Gimnastyka smyka" - ćwiczenia gimnastyczne 

cele: kształtowanie prawidłowej postawy przez ćwiczenia gimnastyczne, wyrabianie płynności 

ruchów, rozwijanie naturalnych czynności ruchowych. 

o "Rowerek" (ćwiczenie dużych grup mięśniowych) - dziecko kładzie się na plecach i 

nogami naśladuje jazdę rowerem, gdy rodzic mówi, że wjeżdżają pod górkę, to 

"pedałują" wolniej, natomiast, gdy z górki - szybciej. Kiedy jadą po prostej, "pedałują" 

w umiarkowanym tempie. 

o "W tunelu" (zabawa z elementem czworakowania) - rodzic wyjaśnia dziecku, że 

między Wielką Brytanią i Francją jest kanał La Manche, pod  którym jest tunel 

kolejowy. Zaprasza dziecko do zabawy. "Motylek" przechodzi pod nogami rodzica, 

który staje w rozkroku.  

o "Berek" (zabawa bieżna) - dziecko jest berkiem i goni rodzica po pokoju, następnie 

zamiana ról. 

o "Ćwiczenia oddechowe" (zabawa wyciszająca) - dziecko oddycha nosem, a powietrze 

wypuszcza buzią. Głęboki wdech i wydech. 

 

 

 WESOŁEJ ZABAWY  
 

 


