
GRUPA MŁODSZA 3,4 LATKI 

 

TEMAT TYGODNIA : WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ 
 

1. Jak Wam minął Dzień Dziecka?  Na początek piosenka, którą wszyscy 

znają 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ 

 

Ach, co za smutas leje łzy 

Lalki w płacz, misiek zły 

O już się śmieje, nosek mu drży 

Deszczyk był a teraz wyschły łzy 

Niebo rozjaśnia się samo 

Mały uśmiech, jak tęcza 

Już dobrze, mamo! 

Wszystkie dzieci nasze są 

Kasia, Michael, Małgosia, John 

Na serca dnie mają swój dom 

Uchyl im serce jak drzwi 

Wszystkie dzieci nasze są 

Borys, Wojtek, Marysia, Tom 

Niech małe sny spełnią się dziś 

Wyśpiewaj marzenia, a świat 

Będzie nasz! 

Choć nie rozumiem mowy twej 

Czytam lęk, czytam śmiech 

Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz 

Otwórz nim nieśmiałość naszych słów 

Ważny jest serca alfabet 

Ciepły uśmiech, jak słownik 

Jesteśmy razem! 

Wszystkie dzieci nasze są 

Kasia, Michael, Małgosia, John 

Na serca dnie mają swój dom 

Uchyl im serce jak drzwi 

Nie jesteś sam 

Nasza piosenka ciągnie za rękaw… 

2. Proponuję zabawę ruchową do piosenki, bierzemy Mamę i Tatę za rękę i 

tańczymy a na refrenie klaszczemy  

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ


3. Poznajcie dzieci z różnych stron świata  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&t=3s 

4. Poznajecie z jakich stron świata są te dzieci? Na pewno rodzice Wam 

pomogą  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&t=3s


 

 

 



 

 

 

 

 



 
5. Na koniec zabawa ruchowa  dl  całej rodziny  

Zabawa w ZOO 

Hej dzieciaki! Wiecie co? 

Pobawimy się dziś w ZOO. 

Chcecie zdrowi być jak rybka? 

To rozgrzewka będzie szybka. 

Z gniazdka jak ptak wyfruwamy 

i ćwiczenia zaczynamy. 

Najpierw marsz, potem krążenia, 

skłony, skręty bez wytchnienia. 

Pięć przysiadów i grzbiet kotka, 

wejdź na schodek, zejdź ze schodka. 

Zrób rowerek. I wiesz co? 

Dojechaliśmy do ZOO! 

Wytęż wzrok swój - tak jak sokół - 

popatrz w dal, poza swój pokój, 

biegnij cwałem, tak jak konik, 



teraz ciężko idź jak słonik, 

skacz jak kangur, lub tygrysek, 

skradaj się cicho jak lisek, 

stań na jednej tylko nodze 

jak różowy flaming w wodzie, 

albo stąpaj tak jak czapla. 

Pokaż jak się hipcio tapla, 

pełzaj tak jak gąsienica, 

poprzeciągaj się jak lwica, 

człap jak pingwin lub kaczuszka, 

fruń jak motyl do kwiatuszka, 

zwiń się w kulkę tak jak jeż, 

m-e-e-ecz jak koza jeśli chcesz. 

Rób jak małpka śmieszne miny, 

bądź żyrafą (bez drabiny!), 

potem przytul się do drzewa 

jak leniwiec świetnie... zieeeeewaaaj.... 

Jedno zwierzę nam odpadło, 

żeby dziecko ładnie jadło. 

Więc chłopaki i dziewczynki 

w wierszu dziś nie było świnki! 

Hej dzieciaki! No i co, 

podobało Wam się w ZOO? 


