
Scenariusz zajęć dla grup: Pszczółek i Wiewiórek 12.06.2020 

Witajcie Kochane dzieci, ruszamy z kolejną propozycją ciekawych zabaw 

 

Pszczółki i Wiewiórki  słuchajcie uważnie, a poznacie Małego Eskimosa. 

Kochani Rodzice odczytajcie dzieciom wiersz  Marka Dąbrowskiego. 

Mały Eskimos z zadartym noskiem, 

Rankiem opuścił lodową wioskę. 

Zaprzągł do sanek dwa pieski haski, 

Zapragnął zwiedzać śniegi Alaski. 

Pędzą saneczki, gdy na tle białym 

Coś się czarnego rusza w oddali. 

Nikt by nie odgadł – Eskimos wiedział – 

Że czarna kropka, to nos niedźwiedzia! 

Niedźwiedź polarny ma futro białe, 

Które maskuje misia wspaniale. 

Prędko odjechał nasz Eskimosek 

– Od mrozu ciut mu sczerwieniał nosek – 

Chociaż z futerka nosi ubranko, 

Nosa nie chowa w żadne schowanko. 

Jak to przyjemnie pędzić sankami, 

Kiedy przygoda czeka przed nami! 

Co to tam? Patrzy, jakaś gromada 

Dość dużych zwierząt coś sobie zjada. 

To renifery po długim biegu, 

Mchu wyszukują pod warstwą śniegu! 

Dalej, na lewo, foki po lodzie 

Zjeżdżają, zgrabnie lądując w wodzie! 

Zorza polarna śniegi oświetla, 

Choć woda zimna, zabawa świetna. 

Już trzeba wracać, bo mama czeka, 

Od renifera da zaraz mleka. 

2. Przedszkolaki, proponujemy Wam zabawę matematyczną- będziemy 

doskonalić przeliczanie zwierząt mieszkających w okolicach Grenlandii. 

 



Udało Wam się przeliczyć ? Ile widzicie tych słodkich fok ?? 

 

3.  Pszczółki i Wiewiórki będziemy teraz ćwiczyć język angielski 

https://www.youtube.com/watch?v=nx04-iP7Rns 

 

 

4. Poproście Waszych Kochanych rodziców, aby wspólnie wykonali z 

Wami wiatraczek. 

https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o 

5. Posłuchajcie również kilka ciekawostek na temat 

Afryki i Japonii. 

Afryka: 

Afryka jest zamieszkana przez ludzi o różnym kolorze 

skóry. Mieszkańcami znacznej większości tego kontynentu jest ludność 

rasy czarnej. Jest tam bardzo ciepło.. W samym sercu afrykańskiej 

dżungli mieszkają najmniejsi ludzie świata - Pigmeje. Jako osoby dorosłe 

mają oni około 130 - 150 cm wzrostu 

Japonia: 

Daleko na wschodzie Azji leży Japonia. Nazywamy ją Krajem Kwitnącej 

Wiśni, gdyż niemal w całym państwie możemy spotkać mnóstwo tych 

drzew. Japonia zwana jest również Krajem Wschodzącego Słońca. 

Japończycy słyną na świecie z wielu pięknych tradycji. W czasie świąt i 

uroczystości zakładają swoje tradycyjne stroje - kimona, które 

przypominają szlafroki. Spotykając się na wspólnych posiłkach, klęczą 

wokół niskiego stołu, a jedząc potrawy z ryżu posługują się pałeczkami. 

Życzymy Miłej zabawy !  

Pani Asia, Pani Natalia, Pani Marylka, Pani Iwona 

https://www.youtube.com/watch?v=nx04-iP7Rns
https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o

