
CZWRATEK  

07.05.2020 r. 

TEMAT TYGODNIA: MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION. 

TEMAT DNIA: DOMY I DOMKI. 

 

1. WIERSZYK. 

Wysłuchanie wiersza pt. „Paweł i Gaweł” autorstwa Aleksandra Fredro. 

 

„Paweł i Gaweł” 

Paweł i Gaweł w jednym stali domu, 

Paweł na górze, a Gaweł na dole; 

Paweł, spokojny, nie wadził nikomu, 

Gaweł najdziksze wymyślał swawole. 

 

Ciągle polował po swoim pokoju: 

To pies, to zając - między stoły, stołki 

Gonił, uciekał, wywracał koziołki, 

Strzelał i trąbił, i krzyczał do znoju. 

Znosił to Paweł, nareszcie nie może; 

Schodzi do Gawła i prosi w pokorze: 

„Zmiłuj się waćpan, poluj ciszej nieco, 

Bo mi na górze szyby z okien lecą”. 

 

A na to Gaweł: „Wolnoć, Tomku, 

W swoim domku”. 



Cóż było mówić? Paweł ani pisnął, 

Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. 

 

Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, 

A tu z powały coś mu na nos kapie. 

Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. 

Stuk! Puk! - Zamknięto. Spogląda przez dziurę 

I widzi… Cóż tam? Cały pokój w wodzie, 

A Paweł z wędką siedzi na komodzie. 

 

„Co waćpan robisz?” „Ryby sobie łowię”. 

„Ależ, mospanie, mnie kapie po głowie!” 

A Paweł na to: „Wolnoć, Tomku 

W swoim domku”. 

 

Z tej to powiastki morał w tym sposobie: 

Jak ty komu, tak on tobie. 

 

2. ZABAWA RUCHOWA PRZY MUZYCE. 

„Muzyczne stop!” 

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

Idziemy, idziemy, idziemy, idziemy i STOP!  

Idziemy, idziemy, idziemy, idziemy i STOP! 

Idziemy, idziemy, idziemy, idziemy i STOP! 

To nasz muzyczny krok. 

Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy i STOP! 

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


Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy i STOP! 

Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy i STOP!  

To nasz muzyczny krok.  

Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy i STOP! 

Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy i STOP! 

Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy i STOP! 

To nasz muzyczny krok x3 

 

3. PRACA PLASTYCZNA. 

Domki z papieru kolorowego. 

Do przygotowania potrzebne będą: 

- papier kolorowy lub blok techniczny kolorowy  

- nożyczki  

- klej  

- flamastry bądź kredki  

Z kolorowego papieru bądź bloku technicznego należy wyciąć kwadraty, prostokąty oraz 

trójkąty. Na kolorowej kartce przyklej prostokąt, to będzie przód domu, nad prostokątem 

przyklej trójkąt, to będzie dach. Możesz zrobić to samo przy pomocy wyciętego wcześniej 

kwadratu i trójkąta. Na sam koniec narysuj okna oraz drzwi.  

Udanej zabawy  

 



 

 

 

 

 



4. ZABAWA RELAKSACYJNA. 

„Idzie pani, wietrzyk wieje” – ćwiczenie relaksacyjne – masażyk. 
 

Idzie pani: tup, tup, tup. – na przemian uderzamy w plecy końcami palców wskazujących. 

Dziadek z laską: stuk, stuk, stuk, – uderzamy jednym palcem. 

skacze dziecko: hop, hop, hop, – naśladujemy skoki, opierając dłoń na przegubie i przenosząc 

punkt oparcia na palce. 

Żaba robi długi skok. – uderzamy opuszkami palców w dwie odległe części ciała. 

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu, – dmuchamy w jedno i drugie ucho dziecka. 

Kropi deszczyk: puk, puk, puk, – delikatnie stukamy wszystkimi palcami. 

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup, – uderzamy dłońmi zwiniętymi w miseczki. 

a grad w szyby: łup, łup, łup. – lekko uderzamy pięściami. 

Świeci słonko – ruchem okrężnym gładzimy plecy dłonią. 

wieje wietrzyk – dmuchamy we włosy. 

pada deszczyk – stukamy palcami. 

Czujesz dreszczyk? – leciutko szczypiemy w kark. 

 

5. PROPOZYCJA ZABAW. 

Ćwiczenia gimnastyczne.  

Ćwiczenie wyprostne ,,Marsz wielkoludów”. 
Dziecko chodzi na palcach, jednocześnie wyciągając ręce do góry i naśladując wielkoluda. 
 

Ćwiczenie z elementem skoku ,,Skoki zająca”.                                                                                                    

Dziecko naśladuje ruchy zająca przenosząc ręce do przodu z jednoczesnym prostowaniem 

nóg. 

Ćwiczenie równowagi ,,Bociany na łące”.                                                                                                              

Dziecko stoi wyprostowane i naśladuje bociana unosząc jedną nogę do góry z jednoczesnym 

rozłożeniem rąk w bok. Stara utrzymać się w tej pozycji jak najdłużej. Zmienia nogę i 

powtarza ćwiczenie kilkakrotnie. 


