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1. Gimnastyka poranna  

1. Dziecko i pszczoła.  
Poruszaj się swobodnie po pokoju. Gdy Rodzic zacznie naśladowad pszczołę, mówiąc: bzzzz, schowaj się przykucając 
pod ścianą. Gdy pszczoła odleci, znowu możesz poruszad się po pokoju. 
 
2. Zrywanie kwiatów.  
Spaceruj po łące (po pokoju) i naśladuj zrywanie kwiatów. Gdy uzbierasz cały bukiet, podejdź do Rodzica i mu go pokaż 
– wyprostuj i wznieś w górę najpierw jedną rękę, później drugą. 
 
3. Omijanie pokrzyw.  
Maszeruj z wysokim unoszeniem kolan, w wysokiej trawie i między pokrzywami (po pokoju). 
 
4. Trawą kołysze wiatr.  
Uklęknij obunóż, ręce luźno opuśd wzdłuż ciała. Wykonuj rytmiczne skłony tułowia w lewo i w prawo. 
 
5. Zajączki skaczą po łące.  
Naśladuj skoki zajączka (oprzyj całe dłonie przed sobą na ziemi i podciągaj nogi do rąk). Skoki przeplataj momentami 
odpoczynku w siadzie skrzyżnym — zajączek nasłuchuje odgłosu strzału. 



2. Posłuchaj opowiadania „Nowy kolega” czytanego przez Rodzica 
 
Gdy Jaś wrócił z przedszkola, w domu czekała na niego bardzo miła wiadomośd. 
– Będziesz miał nowego kolegę – oznajmiła mama. 
Sama zdawała się byd bardzo zadowolona. Okazało się bowiem, że do domu obok wprowadzili się nowi 
sąsiedzi, którzy mieli synka dokładnie w tym samym wieku co Jaś. Chłopiec zjadł więc ekspresowo zupę i 
drugie danie, by jak najszybciej wyjśd do ogrodu. Liczył, że będzie mógł od razu zapoznad się z nowym 
kolegą. Lecz gdy zerknął przez płot do sąsiadów, okazało się, że nikogo tam nie ma. Jaś zaczął więc bawid 
się sam. Kopał piłkę, która posłusznie odbijała się o ogrodzenie, i raz po raz krzyczał głośno „goool!”, by 
wszyscy dobrze słyszeli, że ktoś tu na podwórku świetnie się bawi. W pewnej chwili zbyt mocno kopnięta 
piłka przeleciała przez ogrodzenie i wpadła na posesję sąsiadów.  
Jaś podbiegł do płotu i zerknął przez szczebelki. Na sąsiednim ogródku stał chłopiec, trzymając w rączkach 
jego futbolową piłkę. Lecz wyglądał zupełnie inaczej niż wszyscy koledzy z przedszkola. Miał ciemną skórę 
i czarne włosy, które zwijały się w gęste sprężynki. W dodatku powiedział na powitanie coś w zupełnie 
innym języku. Jaś bardzo się przestraszył i prędko pobiegł do domu. 
– Co się stało? – spytała mama, gdy wpadł do kuchni jak strzała. 
– Ten chłopiec jest jakiś dziwny – odparł Jaś. – Ja nie chcę się z nim bawid – dodał ze złością. 
– Przecież nawet go nie poznałeś – rzekła mama. 
– Właśnie, że poznałem – powiedział chłopiec. – Mówił coś do mnie, ale nie wiem co, bo to było w jakimś 
innym języku. 
– Na pewno chciał się z tobą przywitad – stwierdziła mama. – Twój nowy kolega ma ciemną skórę, gdyż 
jego mama pochodzi z Afryki, a jego tata jest Polakiem. Ma na imię Oke i z tego, co wiem, bardzo ładnie 
mówi po polsku i tak jak ty lubi zwierzęta – zaczęła opowiadad. 



Lecz rozmowę przerwał im dzwonek do drzwi. Jaś nieśmiało schował się za mamą, a w progu stanął 
jego 
nowy kolega ze swoją mamą. Oboje mieli ciemną skórę i takie same czarne kręcone włosy. Chłopiec 
również wydawał się nieco zawstydzony, lecz mama przywitała ich serdecznie: 
– Dzieo dobry! – powiedziała i zaprosiła gości do środka. 
– Przyszliśmy się przywitad – wyjaśniła sąsiadka. – A Oke znalazł w naszym ogrodzie piłkę. Chyba 
należy 
do Jasia – dodała, uśmiechając się mile. 
Nowy kolega podał Jasiowi jego zgubę i wyciągnął rękę na powitanie. 
– Mam na imię Oke, a ty? – spytał Jasia. 
– Ja jestem Janek – odparł chłopiec. 
I chyba pierwsze lody zostały przełamane, zwłaszcza że Oke wyciągnął z kieszeni gumową figurkę lwa, 
którą przyniósł w prezencie dla Jasia. Kiedy mama zaprosiła swoją nową koleżankę do kuchni, chłopcy 
pobiegli do pokoju Jasia, gdyż Jaś koniecznie chciał pokazad nowemu koledze swoją kolekcję zwierząt. 
Okazało się, że chociaż wyglądali zupełnie inaczej, byli do siebie bardzo podobni – obaj lubili bawid się 
zwierzątkami i mieli naprawdę pokaźne kolekcje figurek, obaj lubili rysowad i grad w piłkę nożną i tak 
samo smakowały im czekoladowe cukierki, które mama przyniosła im na deser. 
– Wiesz, mamo, Oke będzie chodził do tej samej grupy co ja! – powiedział Jaś, gdy sąsiedzi poszli już 
do domu. 
– Tak, jego mama mi powiedziała – przytaknęła mama. 
– Już nie mogę się doczekad, kiedy przedstawię go moim kolegom – odparł z dumą Jaś. 
Był bardzo zadowolony z tego, że jako pierwszy poznał Oke i że już zdążyli się zaprzyjaźnid 



3. Teraz spróbuj samodzielnie opowiedzied co widzisz na ilustracjach 





4. „Taniec chustek” – improwizacja ruchowa. 
Posłuchaj spokojnej muzyki, wykonując do niej taniec z wykorzystaniem chustki (może byd 
chusteczka higieniczna) Poruszaj nią, dopasowując ruchy do słyszanej melodii. 
https://www.youtube.com/watch?v=dLk6OaMtQfk 

https://www.youtube.com/watch?v=dLk6OaMtQfk


5. Afrykańskie maski – propozycja pracy plastycznej 
Mówimy o dzieciach z różnych stron świata, ich wyglądzie, życiu i zwyczajach. Jedną z 
ciekawych tradycji afrykaoskich jest sztuka, a najbardziej znane są maski. Maski afrykaoskie 
mają różne kształty, kolory, wzory i z różnego materiału są tworzone. Jednak nie są one 
robione w celach dekoracyjnych, pełnią ważną rolę w rytuałach, obrzędach plemion 
afrykaoskich. Spróbujmy samodzielnie stworzyd taką maskę.  
Potrzebne będą: rolki po papierze, ołówek, nożyczki, brązowa i biała farba, plastelina 
 
Najpierw wycinamy kształt maski z jednej strony rolki oraz otwory na oczy. Następnie 
malujemy rolkę brązową farbą, a po wyschnięciu doklejamy nos i usta z plasteliny. Na koniec 
ozdabiamy dowolnymi wzorami. 




