
 

 

 

 

 

 

Witajcie Krasnoludki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAPRASZAMY DO KRÓTKIEJ PODRÓŻY PO EUROPIE 
W ZESZŁYM TYGODNIU BYLIŚMY  WE WŁOSZECH I W NIEMCZECH, 

W TYM TYGODNIU ZAPRASZAMY DO FRANCJI! 

 

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

cele: dostarczenie dzieciom estetycznych wrażeń, nauka przez zabawę 

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

Pamiętacie z zeszłego tygodnia naszą 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... 

 

 

 

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=bugTfbGPzJ4


„Vive la France!” - jedziemy do Francji 

    

WE FRANCJI  – wiersz do słuchania (zbiór własny) 

cele: nabywanie wiedzy na temat krajów unii europejskiej, zapoznanie z najważniejszymi miejscami w 

Paryżu , poznanie ciekawostek, dokładna obserwacja 

Paryż to Francji piękna stolica, 

tam Wieża Eiffla wszystkich zachwyca. 

Wjeżdżasz hen, hen do góry 

I możesz prawie dotykać chmury 

lub porozglądać się dookoła 

i widzieć tam Elizejskie Pola. 

Na jasny rozkaz Napoleona 

Łuk Triumfalny został wzniesiony. 

Francuska flaga w pasy pionowe: 

Niebiesko, biało no i czerwone. 

A Marsylianka to piękna pieśń 



Została hymnem- na walki cześć. 

Tu piękna rzeka – zwie się Sekwana 

przez cały Paryż jest podziwiana. 

Wiele kościołów, galerii znanych 

w nich piękne dzieła porozwieszane. 

Tu projektanci znani mieszkają 

i wszyscy modne ubrania mają, 

bo piękne stroje im projektują 

potem pokazy mody szykują. 

Paryż zobaczyć w jeden dzień się nie da, 

dłużej tu czasu pozostać trzeba. 

Rozmowa z dzieckiem: 

o Czy to daleko od Polski? (patrzymy na mapę Europy) 
o Co jest wokół tego kraju? (rodzic pokazuje, że Francja jest położona nad Hiszpanią, 

więc podobnie jest otoczona przez Ocean Atlantycki i Morze Śródziemne) 
o Czy Francja jest duża? (jest sporym krajem, stąd klimat jest pomieszany) 
o Co wiecie o tym kraju? (przez Francję przebiegają najwyższe góry Europy, czyli Alpy, 

wraz ze swoim najwyższym szczytem - Mont Blanc) 
o Czy znacie stolicę Francji? Jej nazwa rozpoczyna się od Par... (można pokazać na 

mapie)  

Rodzic pokazuje dziecku karty obrazkowe przedstawiające zabytki stolicy tego państwa, czyli 

Paryża. Nazywa i króciutko opisuje każde zdjęcie.  

 

 

 

 

 



Wieża Eiffla - najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, 

uznawany za symbol tego miasta, a nawet całej Francji. Jest najwyższą 

budowlą w Paryżu i piątą co do wysokości we Francji. W momencie 

powstawania była najwyższą wieżą na świecie. Często wieżę nazywa się 

"żelazną damą".  

 

Luwr - dawny pałac królewski w Paryżu, obecnie muzeum 

sztuki. Jedno z największych muzeów na świecie. 

 



 

Łuk Triumfalny - pomnik stojący na placu Charles - de - Gaulle 

w Paryżu. 

 

 

 

Notre - Dame de Paris - jedna z najbardziej znanych katedr 

na świecie. Jej budowa trwała ponad 180 lat. W zeszłym roku,  

a dokładnie 15.04.2019r. w Katedrze wybuchł pożar, który 

spowodował ogromne zniszczenia. 

 



Rodzic mówi dzieciom, że Francja jest uznawana za miejsce, 

gdzie tworzą najwięksi projektanci mody. Proponuje dzieciom 

zabawę. Każdy przedszkolak dostaje szablon męskiej i damskiej 

postaci. Zadaniem dziecka jest zaprojektowanie dla tych osób 

strojów. Gotowe projekty trafiają na wystawę. 

 

 

Rodzic pokazuje dziecku flagę Francji i wspólnie opisują jej 

wygląd. 

 

 

 

 

 



Pokoloruj 

 

 

Francuzi mówią po francusku: 

o Tak – Oui [łi] 

o Nie – Non [ną] 

o Dzień dobry – Bonjour [bążur] 

o Cześć – Salut [salu] 

o Dobry wieczór – Bonsoir [bąsłar] 

o Do widzenia – Au revoir [orewłar] 

o Do zobaczenia – À bientôt! [abięto] 

o Na razie – À toute à l’heure [a tutaler] 

o Jak się masz? – Comment ça va? [komą sa wa] 

o Dziękuję – Merci [mersi] 

o Dziękuję bardzo – Merci beaucoup [mersi boku] 

o Proszę? – Pardon? [pardą] 

o Proszę – S’il vous plâit [sil wu ple] 

o Przepraszam – Excusez moi [ekskjuze mła] 

o Smacznego – Bon appétit [bon apeti] 

o Pan – Monsieur [mesje] 

o Pani – Madam [madam] 

o Panna – Modemoiselle [madmłazel] 



A w portmonetce francuzi mają euro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Wieża Eiffla"- opowieść ruchowa. 

cele: rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie wyobraźni, kształtowanie umiejętności społecznych. 

Dziecko uważnie słucha opowieści rodzica i naśladuje wykonywane 

czynności przez niego. 

Za chwileczkę zwiedzimy symbol Paryża - Wieżę Eiffla. Na początek 

czeka nas wiele schodów na górę (poruszamy się z wysokim unoszeniem 

kolan). Po wejściu na szczyt podziwiamy piękne widoki (naśladujemy 

trzymanie lornetki i spoglądamy raz w prawą, raz w lewą 

stronę). Rozpoczynamy powrót (poruszamy się małymi krokami na 

palcach). W końcu jesteśmy na dole, osiągnęliśmy nasz cel (cieszymy 

się, skacząc i krzycząc "Hura"). 

 

 

 

 

 

 

 

 



"W koszyczku" - zabawa dydaktyczna. 
cele: rozwój procesów poznawczych mowy, pamięci, uwagi, myślenia, wyobraźni, spostrzeżeń,. 

kształtowanie wrażliwości słuchowej- utrwalenie nowych nazw. 

Rodzic pokazuje koszyczek, w którym znajdują się ilustracje 

przedmiotów. Dziecko wyjmuje je i wspólnie omawiają: sery, 

croissanty, bagietki, żabie udka, ślimaki, znaczek Renaulta, Citroena, 

Peugeota, film/obrazek "Asterix i Obelix", film/obrazek "Było sobie 

życie". Rodzic tłumaczy, że te przedmioty pochodzą z Francji lub 

stanowią pożywienie Francuzów. Dziecko uczy się nazw. 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

"Żaby i ślimaki" - zabawa ruchowa 
cele: umożliwianie dziecku ekspresji przeżyć w różnych formach działalności, Stwarzanie miłej 

atmosfery podczas zabaw, rozwijanie inwencji twórczej 

Dziecko porusza się po pokoju w rytmie piosenki  

"Fruzia w samolocie". 

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

Na przerwę w muzyce i hasło: "Żaby" - dziecko wykonuje podskoki wraz  

z naśladowaniem ich odgłosów. Na hasło: "Ślimaki" - dziecko pełza na brzuchu 

po dywanie. Do zabawy lub po zabawie  można zrobić z dzieckiem maskę żaby:

 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/maska-zaba 

Po zabawie dzieci mogą pokolorować żabę według wzoru: 

 

https://pl.dreamstime.com/ilustracji-kresk%C3%B3wki-%C5%BCaba-z-kolorowym-i-

bia%C5%82ym-kolorystyki-ksi%C4%85%C5%BCka-dla-dzieci-image83262820 

https://www.youtube.com/watch?v=6n6Kz4MltPo
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/maska-zaba
https://pl.dreamstime.com/ilustracji-kresk%C3%B3wki-%C5%BCaba-z-kolorowym-i-bia%C5%82ym-kolorystyki-ksi%C4%85%C5%BCka-dla-dzieci-image83262820
https://pl.dreamstime.com/ilustracji-kresk%C3%B3wki-%C5%BCaba-z-kolorowym-i-bia%C5%82ym-kolorystyki-ksi%C4%85%C5%BCka-dla-dzieci-image83262820


Wysłuchanie piosenki pt. „Panie Janie” w języku francuskim i polskim. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1YQ_2sxS1kY 
 
Włączamy francuską piosenkę „Frere Jacques”. Po wysłuchaniu pytamy, z czym 

ona im się kojarzy. Tłumaczymy, że często mówi się, że to francuski utwór, choć 
ciężko powiedzieć, skąd dokładnie pochodzi. Jest znany w wielu krajach  

i językach. 
Francuskie „Frere Jacques” oznacza brat Jakub. 

Następnie wspólnie powtarzają jej tekst w języku francuskim i śpiewają – w języku 

francuskim oraz polskim. 
 

 
Frère Jacques (bis) - frere żake 

Dormez-vous? (bis) - dorme-wu 

Sonnez les matines! (bis) - sonne le matine 

Ding, ding, dong! (bis)  

 

A po polsku: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O6MaqKlM2B0 
 

Panie Janie! Panie Janie! 

Rano wstań! Rano wstań! 

Wszystkie dzwony biją. 

Bim, bam, bom, bim, bam, bom. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1YQ_2sxS1kY
https://www.youtube.com/watch?v=O6MaqKlM2B0


 

„Wieża” – zabawa matematyczna 

cele: kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji, ustalanie położenia przedmiotów 

Zadaniem dla dziecka jest odwzorowanie wieży. Dajemy 6 (i więcej) plastikowych 

lub papierowych kubeczków i budujemy wieżę, którą dziecko próbuje ułożyć ze 

swoich kubeczków. 

Następnie pytamy dziecko o ilość kubeczków na parterze, pierwszym i drugim 

piętrze – jednocześnie je pokazując. Dziecko może również spróbować ułożyć 

swoją kompozycję a dorosły odwzorowuje (dziecko sprawdza). 

  

 

Jeśli mamy kilka kolorowych kubeczków, możemy narysować dziecku  wieżę  z odpowiednio 

ułożonymi  kolorami do układania, np.: 

 



Z Francji pochodzi pisarz bajek  Charles Perrault – autor  bajek: Czerwony  Kapturek , 

Śpiąca Królewna, Kot w butach, Kopciuszek, Paluszek i Piękna i Bestia.  

Czerwony Kapturek - praca plastyczna – teatrzyk 
cele: doskonalenie warsztatu plastyczno-technicznego, estetyka wytwarzanej pracy, zachowanie 

porządku wokół siebie podczas wykonywanej pracy 

 

Do przygotowania Kapturka do teatrzyku potrzebujemy: z czerwonej kartki dużego trójkąta, 

dwóch mniejszych trójkątów oraz kapturka, z kremowego lub różowego papieru dużego koła 

i dwóch mniejszych, brązowego paseczka i koszyka, patyczka do szaszłyków, kleju i taśmy. 

 

 
 

Z dużego trójkąta robimy harmonijkę i nabijamy na patyczek, na końcu taśmą przyklejamy 

patyczek do papieru, doklejamy również rączki z małych trójkątów oraz dłonie z mniejszych 

kółek. 

 
 

 



 

Do dużego kremowego kółka przyklejamy trzy krótkie brązowe paseczki na grzywkę i dwa 

dłuższe na warkoczyki, doklejamy kapturek i dorysowujemy oczka i uśmiech  

 

 
 

 

A na koniec doklejamy do harmonijkowej sukienki i oczywiście dodajemy koszyczek. 

 

 
 

Na tej samej zasadzie możemy wykonać również inne postaci z baśni. 

 

 

 

 



 

IDZIE DO NAS LATO! 

Po czym poznać, że nadeszło lato? Po słodkości owoców, po wyglądzie pól i łąk, po 

śpiewie ptaków, a może po zapachu skoszonej trawy? Przeczytajcie piękny wiersz dla 

dzieci o pierwszych oznakach lata: 

cele: zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami lata  i jej darami,  kształcenie umiejętności 
wypowiadania się pełnym zdaniem,  rozwijanie kreatywności 

Powiedz, proszę! Powiedz tato 

po czym można poznać lato? 

Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna? 

Po prostu: 

Po słodkich malinach; 

Po bitej śmietanie z truskawkami; 

Po kompocie z wiśniami; 

Po życie, które na polach dojrzewa; 

Po letnich ulewach; 

Po słowiku, co wieczorami śpiewa; 

Po boćkach uczących się latać; 

Po ogrodach tonących w kwiatach; 

Po świerszczach koncertujących na łące; 

Po wygrzewającej się na mleczu biedronce; 

Po zapachu skoszonej trawy i róż; 

I… już! 

Czy już wiesz po czym można poznać, że już jest lato? Spróbuj narysować LATO! 

 



Letnie zagadki – zabawa dydaktyczna 
cele: rozwiązywanie zagadek o lecie, rozwijanie mowy i myślenia, 

 

Odgadnij zagadki i otocz kółkiem obrazki pasujące do zagadek: 
 

Słońce przygrzewa, 

zboże dojrzewa, 

lipa pokryta kwiatem, 
kiedy to bywa?                   (LATEM)  

Zimne, słodkie i pachnące, 

jemy latem w dni gorące     (LODY) 

Nad rzeką lub nad morzem, 

przez letnie miesiące, 

chroni naszą głowę, 
przed gorącym słońcem.           (CZAPKA) 

Mały domek z materiału, 

w nim poduszki oraz koce. 

Można smacznie w nim przesypiać 

letnie ciepłe noce    (NAMIOT) 

Liliowe kuleczki 

na zielonym krzaczku, 

by je znaleźć trzeba 
latem pójść do lasu.  (JAGODY) 

Kolorowa kula, 

trzeba ją nadmuchać, 

by przez całe lato 

turlać ją i rzucać   (PIŁKA) 

W metalowym kociołku, 

węgielki się żarzą. 

Na nich w letnie wieczory, 
ludzie mięsko smażą.  (GRILL) 

Jak się taka łódka nazywa 

Co ma żagiel z materiału 

I latem wypływa?   (ŻAGLÓWKA) 



                   

                    

                 

 

               

 

    

 



LETNIE PRZYGODY Z ROSIE – bajka  

cele: nauczanie wartościowych kompetencji społecznych, wartości koleżeństwa 

https://www.youtube.com/watch?v=Tv9hPq3GWHk 

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

naśladowania – pokazują, jak rozwiązywać codzienne problemy w 

PRZYJAZNYDZIECIOM sposób. Ich współpraca z innymi osobami opiera się na 

nauczaniu WARTOŚCIOWYCH KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH. Pokazują oni także, 

że wszystko działa lepiej z niewielką pomocą przyjaciół. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tv9hPq3GWHk


DORYSUJ DO OBRAZKA COŚ SWOJEGO I POKOLORUJ CAŁY OBRAZEK 
cele: wyrażanie własnej inwencji twórczej i pomysłowości  

 

 
 
 



Zabawy ruchowe z Pipi i Scooby  
cele: kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TgBhPVMcR7c 

 

Ćwiczenia ruchowe dla dzieci z Pipi Pończoszanką . W tym odcinku do aktywnej 
zabawy dołączył Sccoby Doo . Pamiętajmy , jak ważne dla rozwoju dziecka są 

aktywność fizyczna, ruch, jak i zabawa na świeżym powietrzu. 

 

 

 

 

 POZDRAWIAMY KRASNOLUDKI  

https://www.youtube.com/watch?v=TgBhPVMcR7c

