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27-30 KWIETNIA - WTOREK 

 

1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY
Rodzicu, przeczytaj dziecku tekst wiersza

tekstu, korzystając z propozycji pytań

 
„Dziki taniec” 
To jest taniec! Taniec dziki! 

Tańczy grzywka. I kucyki! 

Tańczą ręce! Tańczy głowa! 

I sukienka kolorowa. 

Koraliki! I buciki! 

Tańczą taniec! Taniec dziki! 

W oczach taniec mam i w uszach, 

I na czubku kapelusza. 

I w kieszeni - tej dziurawej. 

W nodze lewej! W nodze prawej! 

W palcu małym! W palcu dużym! 

W koronkowej złotej róży! 

I gdzie jeszcze? Zapomniałam, 

Bo się strasznie zasapałam. 

 

 

2. DBAMY O ROZWÓJ MANUALNY
Praca plastyczno-techniczna 

„Bębenek z recyklingu’’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Materiały i przybory potrzebna do 
• drewniany patyczek (szpatułka lub patyczek po lodach),
• miseczka do odrysowania kółek lub cyrkiel,
• dwa kawałki tekturki, 
• kolorowa gazeta, 
• 7 kolorowych guzików, 
• igła z dużą dziurką, 
• sznurek, 
• klej, 
• taśma klejąca, 
• dziurkacz. 
Przygotowanie: 
1) Odrysuj dwukrotnie miseczkę na tekturce i dwukrotnie na kolorowych stronach z gazety. 
Kółka powinny być większe niż szklanka, a mniejsze niż mały talerzyk. Wytnij wszystkie 
kółeczka. 
2) Sklej ze sobą kółka z tektury z kółkami z gazety korzystając.
3) Przy pomocy taśmy klejącej umocuj drewniany patyczek.
4) Tekturowe kółko z umocowanym patyczkiem posmaruj dokładnie klejem i sklej z drugim 
przygotowanym kółkiem. Poczekaj aż klej wyschnie.
5) Dziurkaczem wykonaj 7 dziurek rozmieszczając je równomiernie po okręgu.
6) Ze sznurka lub kolorowej włóczki odetnij 7 odcinków nici.
7) Przy pomocy igły nawlecz kolejne guziki na nitki i przymocuj je do tarczy „słoneczka”.
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1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY 
wiersza „Dziki taniec’’ D. Gellner, a następnie sprawdź zrozumienie 

pytań. 

Y 

Rozmowa na temat tekstu - propozycje pytań:
- Jaki był taniec z wiersza? 
- Które części ciała tańczyły? 
- O kim jest wiersz - o dziewczynce czy o
- Jaką fryzurę miała i w co była ubrana bohaterka?
- Czy taniec był męczący? Dlaczego?

Materiały i przybory potrzebna do wykonania pracy: 
drewniany patyczek (szpatułka lub patyczek po lodach), 
miseczka do odrysowania kółek lub cyrkiel, 

Odrysuj dwukrotnie miseczkę na tekturce i dwukrotnie na kolorowych stronach z gazety. 
Kółka powinny być większe niż szklanka, a mniejsze niż mały talerzyk. Wytnij wszystkie 

z tektury z kółkami z gazety korzystając. 
Przy pomocy taśmy klejącej umocuj drewniany patyczek. 

4) Tekturowe kółko z umocowanym patyczkiem posmaruj dokładnie klejem i sklej z drugim 
przygotowanym kółkiem. Poczekaj aż klej wyschnie. 

aj 7 dziurek rozmieszczając je równomiernie po okręgu.
6) Ze sznurka lub kolorowej włóczki odetnij 7 odcinków nici. 
7) Przy pomocy igły nawlecz kolejne guziki na nitki i przymocuj je do tarczy „słoneczka”.

, a następnie sprawdź zrozumienie 

propozycje pytań: 

o dziewczynce czy o chłopcu? 
Jaką fryzurę miała i w co była ubrana bohaterka? 
Czy taniec był męczący? Dlaczego? 

Odrysuj dwukrotnie miseczkę na tekturce i dwukrotnie na kolorowych stronach z gazety. 
Kółka powinny być większe niż szklanka, a mniejsze niż mały talerzyk. Wytnij wszystkie 

4) Tekturowe kółko z umocowanym patyczkiem posmaruj dokładnie klejem i sklej z drugim 

aj 7 dziurek rozmieszczając je równomiernie po okręgu. 

7) Przy pomocy igły nawlecz kolejne guziki na nitki i przymocuj je do tarczy „słoneczka”. 



3. DBAMY O UMUZYKALNIANIE I ROZWÓJ ANGLOJĘZYCZNY 
Piosenka - odsłuchajcie wspólnie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=JkiglO98YYo 

i spróbujcie zaśpiewać. 

„The Penguin Dance" 
Pinkfong! 
Penguins, attention!  
Penguins, begin! 
Have you ever seen a penguin dancing here? 
When you look at me, a penguin you will see. 
Penguins, attention!  
Penguins, begin! 
Right flipper! 
 
Have you ever seen a penguin dancing here? 
When you look at me, a penguin you will see. 
Penguins, attention! 
Penguins, begin! 
Right flipper!  
Left flipper! 
 
Have you ever seen a penguin dancing here? 
When you look at me, a penguin you will see. 
Penguins, attention! 
Penguins, begin! 
Right flipper!  
Left flipper!  
Right foot! 
 

Have you ever seen a penguin dancing here? 
When you look at me, a penguin you will see. 
Penguins, attention! 
Penguins, begin! 
Right flipper!  
Left flipper!  
Right foot!  
Left foot! 
 
Have you ever seen a penguin dancing here? 
When you look at me, a penguin you will see. 
Penguins, attention!  
Penguins, begin! 
Right flipper!  
Left flipper!  
Right foot!  
Left foot! 
Nod your head! 
 
Have you ever seen a penguin dancing here? 
When you look at me, a penguin you will see. 
Penguins, attention! 
Penguins, begin! 
Right flipper!  
Left flipper!  
Right foot!  
Left foot! 
Nod your head!  
Turn around! 
 
Have you ever seen a penguin dancing here? 
When you look at me, a penguin you will see. 
Penguins, attention!  
Penguins, dismissed! 


