
KOCHANE DZIECIACZKI! 

DRODZY RODZICE! 

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ 

KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ(  I W 

WOLNEJ CHWILI) WYKONANIA 

ZAPROPONOWANYCH DZIAŁAŃ 

EDUKACYJNYCH.  

Z NIECIERPLIWOŚCIĄ CZEKAMY NA 

POWRÓT SMOCZUSIÓW – SŁODZIAKÓW. 

TĘSKNIMY ZA WAMI. 

MAMY NADZIEJĘ, ŻE PIERWSZE 

WIOSENNE DNI POWITAMY W 

PRZEDSZKOLU BAWIĄC SIĘ RAZEM 

RADOŚNIE. 

 

 Kochane Smoczusie… przypomnijmy piosenkę „My 

jesteśmy krasnoludki”.  

Kliknijcie w poniższy link: 

https://www.bing.com/videos/search?q=my+jeste%c5%9bmy+krasn

oludki+youtube&docid=608014773683094286&mid=AA9ED5623CF1

618E7C1AAA9ED5623CF1618E7C1A&view=detail&FORM=VIRE 

https://www.bing.com/videos/search?q=my+jeste%c5%9bmy+krasnoludki+youtube&docid=608014773683094286&mid=AA9ED5623CF1618E7C1AAA9ED5623CF1618E7C1A&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=my+jeste%c5%9bmy+krasnoludki+youtube&docid=608014773683094286&mid=AA9ED5623CF1618E7C1AAA9ED5623CF1618E7C1A&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=my+jeste%c5%9bmy+krasnoludki+youtube&docid=608014773683094286&mid=AA9ED5623CF1618E7C1AAA9ED5623CF1618E7C1A&view=detail&FORM=VIRE


                                                           

Słowa do piosenki „My jesteśmy krasnoludki” 

My jesteśmy krasnoludki, 

hopsasa, hopsasa, 

pod grzybkami nasze budki, 

hopsasa, hopsasa. 

Jemy mrówki, żabkie łapki, 

oj tak tak, oj tak tak, 

a na głowach krasne czapki, 

to nasz, to nasz znak. 

 

Gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy, 

trututu, trututu, 

gdy ktoś senny, to uśpimy, 

lulu lulu lu. 

Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka, 

ajajaj, ajajaj, 

to zapłacze niezabudka, 

uuuuu. 

 

A teraz chciałybyśmy wprowadzić was w wiosenny nastrój. 

Drogi Rodzicu…przeczytaj dziecku opowiadanie o chomiku, 

który szukał wiosny. 

 



 Opowiadania Agnieszki Galicy Chomik szuka wiosny.  

Pewnego dnia mały Chomik obudził się w swojej norce na skraju lasu. 

Ziewnął, przeciągnął się, przetarł oczy łapką i wyszedł z norki szukać 

wiosny.  

– Zimno – mruknął zaspany Chomik.  

 Wiosna, wiosna przyszła, rozsypała kwiaty, przygoniła ptaki, 

roztopiła śnieg. A pannę Marzannę – przyjaciółkę zimy – przegoniła 

gdzieś. Rozejrzał się dookoła, ale wiosny nigdzie nie było. Na 

gałązkach wierzby siedziały małe, puchate wierzbowe kotki. 

 – Co robicie tak wysoko? – spytał Chomik.  

– Rośniemy, rośniemy – zawołały wierzbowe kotki.  

– A wiosny nie widziałyście? – spytał Chomik. Ale właśnie nadleciał 

wiatr, wierzba zaszumiała gałązkami i Chomik nie usłyszał, co mówią 

wierzbowe kotki. Poszedł więc dalej. Świeciło słonko, a po niebie 

przepływały małe chmurki.  

– Halo – zawołał do nich Chomik. – Czy nie widziałyście wiosny?  

A wtedy jedna z chmurek zasłoniła słońce i na Chomika spadły krople 

deszczu.  

– Brr… – skulił się Chomik przy ziemi i zobaczył małe białe kwiatki. 

– Może wy widziałyście wiosnę? – spytał, ale kwiatki były malutkie i 

jeszcze nie potrafiły mówić. Chomik poszedł dalej szukać wiosny. W 

górze między drzewami fruwały ptaki. Były bardzo zajęte, bo zbierały 

gałązki i wiórki na budowę gniazd.  

– Może wy wiecie, gdzie jest wiosna? – zawołał Chomik, ale ptaki 

śpiewały, ćwierkały, gwizdały i nawet nie słyszały głosu Chomika. 

 – Muszę iść dalej. Tutaj jeszcze nikt wiosny nie spotkał – mruknął do 

siebie.  

Aż wreszcie Chomik doszedł na łąkę, a tam… na długich nogach stał 

pan bocian. Chomik zadarł wysoko głowę i przyjrzał się boćkowi. 

Jego nawet nie warto pytać o wiosnę, jest taki zmarznięty, że aż nos i 



nogi ma czerwone. A bocian też przyjrzał się Chomikowi i zaklekotał: 

– Coś podobnego! Ta żaba cała ubrana jest w ciepłe futerko, a ja 

myślałem, że to już wiosna – i odleciał.  

A Chomik powędrował dalej szukać wiosny. 

 • Rozmowa na temat opowiadania.  

− Czego szukał chomik? 

 − Co rosło na wierzbie?  

− Jak nazywały się małe kwiaty? 

 − Czy bocian był zmarznięty?  

− Czy wiosna już przyszła? Dlaczego? 

 

• Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej Bocian. Pocięty na części 

obrazek bociana. Dziecko układa pocięty na części obrazek bociana. 

Nazywa ptaka, którego przedstawia. 

 

A teraz trochę ruchu przy zabawie „ Głowa, ramiona, 

kolana, pięty”.  

Kliknijcie w poniższy link: 

Piosenka dziecięca Głowa ramiona kolana pięty BZYK.tv - YouTube 

 

 Proponujemy też wykonanie pracy plastycznej  „Bociek”. 

Kochany Rodzicu...pomóż dziecku wyciąć elementy a potem 

niech samodzielnie spróbuje ułożyć. Udało się? Resztę 

elementów domalowujemy mazakiem lub kredką. Gotowe??? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


Bocian - origami z kół i kółeczek 
 

 
 

 

Do wykonania pracy potrzebne są następujące elementy: 

Na pracę  dziecka potrzeba: 
- 1 duże białe koło 

- 2 średnie białe koła 

- 2 średnie czarne koła 

- 4 małe białe koła 

- 1 małe czerwone koło 

- kilka małych kół zielonych i niebieskich (np. po 4) 

- 1 małe żółte koło 

- 1 dłuższy trójkąt czerwony 

- 1 krótszy trójkąt czerwony 
 

 

https://2.bp.blogspot.com/-r-EBrGrsuP4/Vv1neJoadKI/AAAAAAAACT4/XcWFaHjcO8wBDebbzE4PdNL4PWdmkkq4A/s1600/20160331_155926.jpg


 
 

 

 

 
 

 

https://3.bp.blogspot.com/-PJVXNmNf39Q/Vv1ncouqTLI/AAAAAAAACTM/Z15g5YQ2GJIycVW9RY-wF-XKcAYuWI5Uw/s1600/20160331_150856.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-CS-p32mW3Uw/Vv1uTOgj1pI/AAAAAAAACUM/a020BVTPG0cg0ZUj16pWfTgS00Xec2SlQ/s1600/Bocian+z+k%C3%B3%C5%82.jpg


 

Pamiętacie rymowankę ( z pokazywaniem) „Hopsasa, oto ja”? 

Hopsasa! Oto ja! 

Rączki dwie, nóżki dwie 

Hopsasa! To się wie! 

Głowa dwoje uszu ma, 

Oczy, broda, usta, nos 

No i włosów cała moc. 

Hopsasa! Oto ja! 

                                                

I jeszcze jedna piosenka o bocianie „Kle, kle boćku, kle, kle” 

Rodzicu, pośpiewaj razem z dzieckiem 

Proszę, kliknij w poniższy link: 

"Kle, kle boćku" | Rytmika dla dzieci - YouTube 
 
Kle-kle boćku - Piosenki dla dzieci - Babadu TV #stayhome #WithMe - 
Bing video 
 
Słowa do piosenki: 
Kle, kle, boćku, kle, kle, witaj nam, bocianie!  
Łąka ci szykuje, łąka ci szykuje  
żabki na śniadanie.  
Kle, kle, boćku, kle, kle, witamy cię radzi.  
Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz,  
wiosnę nam prowadzisz. 
Kle, kle, boćku, kle, kle, witaj na stodole! 
 Chłopcy ci szykują, chłopcy ci szykują gniazdo w starym kole. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ipXG1Rr99SA
https://www.bing.com/videos/search?q=kle+kle+bocku&docid=608018875617379556&mid=A2A1E0C29ED5734F1060A2A1E0C29ED5734F1060&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=kle+kle+bocku&docid=608018875617379556&mid=A2A1E0C29ED5734F1060A2A1E0C29ED5734F1060&view=detail&FORM=VIRE


 
 

Na zakończenie posłuchajcie piosenki o żabce pod tytułem „Była 
sobie żabka mała” – w poniższym linku: 
 

Była sobie żabka mała - Polskie Piosenki dla dzieci - Bajlandia TV - 
YouTube 
 

                                                  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI
https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI


 
 

 

 

 

 



                                            

 

                    Pozdrawiamy serdecznie i przesyłamy  buziaczki. 

                                   Trzymajcie się zdrowo.  

                                 Pani Dorota i Pani Ewelina 


