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ZZZAAABBBAAAWWWYYY   NNNAAA   ŚŚŚNNNIIIEEEGGGUUU   

   
 

Termin realizacji: 29.01-02.02.2018r. 

 

 

 

 Będziemy uczyć się piosenki „Tupu, tup po śniegu” (sł. A. Galica, muz. – T. Pabisiak) 

rozwijając umiejętności wokalno-taneczne. 

 Przeczytamy wierszyk „Rozmowa z bałwankiem” D. Gellner  

 Wykonamy pracę plastyczną „Bałwanek” techniką kolaż 

 Podczas spacerów poobserwujemy pogodę, zjawiska atmosferyczne oraz zmiany 

zachodzące w otoczeniu i przyrodzie 

 Porozmawiamy o zabawach, w które można bawić się na śniegu oraz o zachowaniach 

służących i zagrażających zdrowiu w zimowej aurze 

 Przeczytamy wierszyk „Ubranka” D. Gellner 

 Zwrócimy uwagę na ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych 

występujących w danej porze roku 

 Wzbogacimy słownictwo utrwalając nazwy ubrań i kolejności ich wkładania 

 Przeliczymy zimowe sprzęty sportowe i zimowe ubrania w Ogrodach Liczbowych 

Willego, utrwalając pojęcia: jeden – pojedynczy i dwa – podwójny, do pary 

 A jeśli pogoda nam pozwoli sprawdzimy metodą eksperymentu właściwości śniegu i czy 

jest czysty? 

 

  



Tupu-tup po śniegu 

Słowa – Agnieszka Galica, Muzyka – Tadeusz Pabisiak 

 

Tupu, tupu po śniegu. 

Przyszła zima biała 

Śniegiem posypała 

Zamroziła wodę 

Staw przykryła lodem 

  

Ref. Tupu tup po śniegu 

Dzyń, dzyń na sankach 

Skrzypu skrzyp na mrozie 

Lepimy bałwanka x2 

  

Kraczą głośno wrony kra, kra 

Marzną nam ogony kra, kra 

Mamy pusto w brzuszku 

Dajcie nam okruszków! 

  

Ref. Tupu tup po śniegu…  x2 

 

Ciepłe rękawiczki 

I wełniany szalik 

Białej, mroźnej zimy 

Nie boję się wcale. 

 

Ref. Tupu tup po śniegu…  x2 

 

 

 

http://abc.tvp.pl/17006831/piosenki-margolci-i-misia 

 

http://abc.tvp.pl/17006831/piosenki-margolci-i-misia 

 

http://abc.tvp.pl/17006831/piosenki-margolci-i-misia
http://abc.tvp.pl/17006831/piosenki-margolci-i-misia


Rozmowa z bałwankiem – Dorota Gellner 

- Gdzie mieszkasz bałwanku? 

- O, bardzo daleko! 

Za lodowym soplem, 

Za zmarzniętą rzeką.  

Za dziesiątą łyżwą, 

Za srebrną kałużą, 

Tam, gdzie mnóstwo śniegu 

I gdzie lodu dużo. 

 

https://pl.123rf.com/photo_73268510_kresk%C3%B3wka-%C5%82adny-ch%C5%82opiec-pozowanie-z-zimowe-ubrania.html 

 

Ubranka – D. Gellner 

Włożymy spodenki 

Ze srebrnej wełenki, 

włożymy szaliczek 

cieplutki i miękki, 

włożymy kurteczkę, 

włożymy czapeczkę 

i zraz pójdziemy 

na srebrną wycieczkę. 

- A co będzie ze mną? - 

zapiszczy sweterek. 

I sam sobie pójdzie 

Na mały spacerek! 

http://abc.tvp.pl/17006831/piosenki-margolci-i-misia 

 

http://abc.tvp.pl/17006831/piosenki-margolci-i-misia


 

WW  KKAARRNNAAWWAALLEE  UUCCZZTTYY  II  

BBAALLEE  
 

Termin realizacji: 05-09.02.2018r. 

 

 
http://hobby.pl/2014/02/disco-polo-na-karnawal-cz-i/ 

 
 

 Poszerzymy naszą wiedzę o świecie i kulturze omawiając różne tradycje i zwyczaje 

karnawałowe 

 Poznamy zabawy, w które babcia i dziadek się dawniej bawili 

 Potańczymy przy tradycyjnej piosence francuskiej: Sur le pont d’Avignon /Na moście w 

Awinionie (skomponowanej w 1853 przez Adolphe'a Adama) 

 Zrobimy eksperymenty z kolorową wodą – poznamy trzy podstawowe barwy (żółtą, 

czerwoną, niebieską) pomieszamy je ze sobą, obejrzymy kolory od nich pochodne i trochę 

pomalujemy 

 Odwiedzimy Żadnorożca w Ogrodach Liczbowych Willego 

 Potańczymy z Michałami oraz igłą i nitką w wierszykach Tuwima i Brzechwy utrwalając 

przeciwieństwa jak: duży - mały, krótki - długi, szybko – wolno 

 Zwrócimy uwagę na właściwe zachowywanie się przy stole, na dobre obyczaje i maniery 

 Przygotujemy wspaniałe przedstawienie i przyjęcie dla naszych Dziadków z okazji ich 

święta oraz weźmiemy czynny udział w uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka 

 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Adam


„Sur le pont d’Avignon” /„Na moście w Awinionie 

 
Skomponowana przez Adolphe'a Adama 

(Tekst polski z płyty CD „Co babcia i dziadek śpiewali, kiedy byli mali” – oprac. K. Zachwatowicz-

Jasieńska, wyd. Impuls.) 

 

Refren 

♪ Sur le pont d’Avignon 

L’on y danse, l’on y danse 

Sur le pont d’Avignon 

L’on y danse tous en rond 

 

 

 

 

 

 

 

4. zwrotka 

Les beaux messieurs font comm’ ça 

Et puis encore comm’ ça. 

 

2. zwrotka 

Les belles dames font comm’ ça 

Et puis encore comm’ ça. 

 

3. zwrotka 

Les militaires font comm’ ça 

Et puis encore comm’ ça 

 

4. zwrotka 

Les musiciens font comm’ ça 

Et puis encore comm’ ça. 

 

Refren 

Prowadź ją, damę swą, 

Już na moście, tańczą goście. 

Prowadź ją, damę swą, 

Wszyscy tańczą, ci co chcą. 

 

 

Prowadź ją damę swą, 

Już na moście tańczą goście 

Prowadź ją damę swą 

Tu na moście w Avignon 

 

4. zwrotka 

Tak robią piękni panowie, 

Oni właśnie tak robią. 

 

 

 

2. zwrotka 

Tak robią piękne panie, 

One właśnie tak robią. 

 

 

 

3. zwrotka 

Tak robią właśnie żołnierze 

Oni właśnie tak robią. 

 

 

4. zwrotka 

Tak robią właśnie muzycy 

Oni właśnie tak robią. 

 

 
http://liryka-liryka.blogspot.com/2014/03/ewa-

demarczyk-sur-le-pont-davignon.html 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Adam
http://liryka-liryka.blogspot.com/2014/03/ewa-demarczyk-sur-le-pont-davignon.html
http://liryka-liryka.blogspot.com/2014/03/ewa-demarczyk-sur-le-pont-davignon.html


 

 

 

 

„Tańcowały dwa 

Michały” – Julian 

Tuwim 

Tańcowały dwa Michały, 

Jeden duży, drugi mały. 

Jak ten duży zaczął krążyć, 

To ten mały nie mógł zdążyć. 

 

Jak ten mały nie mógł zdążyć, 

To ten duży przestał krążyć. 

A jak duży przestał krążyć, 

To ten mały mógł już zdążyć. 

 

A jak mały mógł już zdążyć, 

Duży znowu zaczął krążyć. 

A jak duży zaczął krążyć, 

Mały znowu nie mógł zdążyć. 

 

Mały Michał ledwo dychał, 

Duży Michał go popychał, 

Aż na ziemię popadały 

Tańcujące dwa Michały. 

„Tańcowała igła z nitką” 

– Jan Brzechwa 

Tańcowała igła z nitką, 

Igła – pięknie, nitka – brzydko. 

Igła cała jak z igiełki, 

Nitce plączą się supełki. 

Igła naprzód – nitka za nią: 

„Ach, jak cudnie tańczyć z panią!” 

Igła biegnie drobnym ściegiem, 

A za igłą – nitka biegiem. 

Igła górą, nitka bokiem, 

Igła zerka jednym okiem, 

Sunie zwinna, zręczna, śmigła. 

Nitka szepce: „Co za igła!” 

Tak ze sobą tańcowały, 

Aż uszyły fartuch cały 

 
http://pnwesolekrasnoludki.wesoleprzedszkole.pl/2015/01/09/karnawal-2/ 

 

http://pnwesolekrasnoludki.wesoleprzedszkole.pl/2015/01/09/karnawal-2/


 
 

Termin realizacji: 12-16.02.2018r. 

 

 

 Będziemy uczyli się piosenki „Ta Dorotka” 

 Będziemy słuchali i ilustrowali ruchem wierszyk D. Gellner Jestem duży 

 Wykonamy ciekawe prace plastyczne 

 Wzbogacimy słownictwo związane z czasem 

 Poznamy różne sposoby mierzenia czasu 

 Poznamy zastosowanie zegara oraz jego funkcję 

 Nauczymy się dostrzegać następstwo dnia i nocy 

 
 

 

 

 

 

 
http://www.multiplication.com/our-blog/elicia-zahm/6-activities-teaching-telling-time 

 

 

 

 

 

http://www.multiplication.com/our-blog/elicia-zahm/6-activities-teaching-telling-time


„Jestem duży” 

                                             Dorota Gellner 
 

 

Jestem duży!  
Byłem mały!  

Wróżki mnie zaczarowały!  
Jakie wróżki?  
Dobre wróżki!  

I urosły moje nóżki,  
I urosły moje ręce,  

Włosów też mam chyba więcej.  
Patrzcie jak urosłem cały.  
Chociaż byłem taki mały! 

 

 

                                                                           
https://pl.depositphotos.com/110067500/stock-illustration-little-lovely-baby-boy-playing.html                    https://pl.dreamstime.com/ilustracji-ch%C5%82opiec-rysunek-

na-kawa%C5%82ku-papieru-image50438292 

 

 

 

 

„Ta Dorotka” 

J. Porazińska 
Ta Dorotka ta malusia, ta malusia, 

Tańcowała dokolusia, dokolusia, 

Tańcowała ranną rosą, ranną rosą 

I tupała nóżką bosą, nóżką bosą. 

 

Ta Dorotka ta malusia, ta malusia, 

Tańcowała dokolusia, dokolusia, 

Tańcowała i w południe, i w południe 

Kiedy słońce grzało cudnie, grzało cudnie. 

 

Ta Dorotka ta malusia, ta malusia, 

Tańcowała dokolusia, dokolusia, 

Tańcowała i z wieczora, i z wieczora, 

Gdy szło słonko do jeziora, do jeziora. 

 

A teraz śpi w kolebusi, w kolebusi, 

Na różowej na podusi,na podusi, 

Chodzi senek koło płotka, koło płotka: 

Cicho, bo już śpi Dorotka, śpi Dorotka. 

  

https://pl.depositphotos.com/110067500/stock-illustration-little-lovely-baby-boy-playing.html
https://pl.dreamstime.com/ilustracji-ch%C5%82opiec-rysunek-na-kawa%C5%82ku-papieru-image50438292
https://pl.dreamstime.com/ilustracji-ch%C5%82opiec-rysunek-na-kawa%C5%82ku-papieru-image50438292


  

 

TERMIN REALIZACJI: 19-23.02.2018R. 

 

 

 Posłuchamy opowiadania J. Papuzińskiej „Jak nasza mama 

zreperowała księżyc” 

 Ulepimy księżyc z plasteliny 

 Będziemy tańczyć przy piosence Usypianka (sł. i muz. A. 

Wacławski) 

 Zbudujemy stacje kosmiczne z wybranych klocków 

 Wysłuchamy wiersza J. Koczanowskiej Ufoludki 

 Będziemy układać sylwety rakiet z klocków w kształcie figur 

geometrycznych 

 

 

 

 
http://www.edziecko.pl/czas_wolny/1,80259,11799792,O_przybyszach_z_kosmosu.html 

 

 

 

http://www.edziecko.pl/czas_wolny/1,80259,11799792,O_przybyszach_z_kosmosu.html


"Usypianka" A. Wacławski 

 
1. Noc po świecie sobie chodzi, 
kołysanki śpiewa. 
Stary niedźwiedź mocno chrapie, 
mysz pod miotłą ziewa. 
 
Ref. Nocka chodzi na paluszkach, 
cichutko się skrada. 
Pod poduszkę najpiękniejsze 
sny dla wszystkich wkłada. (bis) 
 

2. Już uśpiła swym śpiewaniem 
w wózeczkach laleczki. 
Zasnął też pajacyk mały, 
misie i książeczki. 
 
Ref. Nocka chodzi na paluszkach, 
cichutko się skrada. 
Pod poduszkę najpiękniejsze 
sny dla wszystkich wkłada. (bis) 

 
http://tkliwynihilista.blog.pl/ 

 

 

"Ufoludki" J. Koczanowska 

W piaskownicy za przedszkolem 

wylądował srebrny spodek, 

a ze spodka już po chwili 

ufoludki wyskoczyły. 

 

Małe zwinne i zielone, 

mądre i zaciekawione. 

 

Wymierzyły i zbadały 

ławki, piłki, trawnik cały. 

 

Odleciały Mleczną Drogą 

na planetę Togo-Togo. 

Został po nich pył magiczny, 

taki był sen kosmiczny. 

 

Opracowały: 

Marta Lubaczewska 

Izabela Świder 


