
Witajcie! 

Kochane Pszczółki, choć się nie widzimy,  chciałabym zaproponować Wam zabawy,  

w które możecie pobawić się z Waszymi rodzicami, dziadkami lub rodzeństwem. 

1. Pobudzający „Masażyk na dobry humor”. 

 

Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło. 

Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma. 

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami. 

Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma. 

Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć. 

Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma. 

Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la. 

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże. 

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło. 

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz. 

 

2. Piosenka „Brazylijska przedszkolna samba” na rozruszanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=48XcJ621b7E 

 

Zwrotka 1  

Brazylijska dżungla Tropikalny gąszcz  (rozgarniaj rękami wysoką trawę na boki) 

Płynie amazonka A w niej wielki wąż.   (naśladuj ruchy węża złączonymi rękami) 

 

Tańczy kondor z anakondą  (tańcz w porze w kółeczko) 

Prosi ara jaguara  

Tylko lama tańczy sama  

Z kuguarem zła to para.  

 

Ref (x2): Tańczmy sambę Wszyscy razem w kole  (tańcz do przodu i do tyłu) 

Brazylijską sambę Tańczy całe przedszkole (tańcz na boki) 

 

Zwrotka 2  

Brazylijska dżungla Tropikalny las  (rozgarniaj rękami wysoką trawę na boki) 

Brazylijska samba Niech rozgrzewa nas.  (zrób kręciołka rękami) 

 

Tańczy kondor z anakondą  (tańcz w porze w kółeczko) 

 Prosi ara jaguara,  

Tylko lama tańczy sama  

Z kuguarem zła to para  

Ref (x2): Tańczmy sambę Wszyscy razem w kole (tańcz do przodu i do tyłu) 

Brazylijską sambę Tańczy całe przedszkole  (tańcz na boki) 

 

 

3. Wiersz i rozmowa na jego temat na pobudzenie Waszych głów do myślenia oraz 

języków do mówienia. 

 

U fryzjera  

https://www.youtube.com/watch?v=48XcJ621b7E


Dominika Niemiec  

 

Mama mi mówiła, że to będzie wspaniały dzień,  

a tymczasem to chyba koszmar, niczym najgorszy sen. 

 Właśnie wybieramy się z mamą do fryzjera.  

Trzeba mi obciąć włosy, boję się... I co teraz?  

Mama twierdzi, że bać się fryzjerskich nożyczek nie trzeba wcale 

 i że na pewno dam sobie ze wszystkim radę doskonale. 

 Siadam na fotelu, spoglądam w lustro nieśmiało,  

pan fryzjer mówi: Zamiast kołtunów, będziesz mieć fryzurę wspaniałą!  

I już słychać szczęk nożyczek. RACH!, CIACH! – włosy spadają z mej głowy. 

 Trzymam mamę mocno za rękę. Twój nowy wizerunek już jest gotowy  

– stwierdza pan fryzjer z uśmiechem, zapraszając mnie do lustra wielkiego. 

 No pięknie! – cieszy się mama. Coś niebywałego... faktycznie, 

 całkiem mi ładnie, jestem odmieniona.  

Fryzjera już się nie lękam, przydałaby mi się jeszcze korona, 

bo wyglądam niczym księżniczka, spójrzcie, a sami powiecie, 

 że teraz to mam fryzurę najpiękniejszą na całym świecie. 

 

Pytania: 

Gdzie tego dnia wybierała się dziewczynka?  

Jak się czuła?  

Co wydarzyło się podczas wizyty u fryzjera?  

Jak wyglądała dziewczynka po obcięciu włosów?  

Jak się czuła dziewczynka po obcięciu włosów? 

 Czy byliście kiedyś u fryzjera? Jak się wtedy czuliście? 

 Czy i dlaczego warto chodzić do fryzjera? 

 

A teraz czas na zabawę we fryzjera: naszykujcie różne przedmioty, które mogą 

przydać się w pracy fryzjera (nożyczki, szczotki, wałki, pędzle, spinki i gumki itp.). 

Włóżcie je do nieprzezroczystej torby lub pudełka, losujcie z zamkniętymi oczami 

przedmioty, nazywajcie je, dzielcie na sylaby, wyodrębniajcie pierwszą sylabę. A 

może wolicie zagadki? Rodzice mogą głoskować nazwy rekwizytów a Wy będziecie 

odgadywać nazwy tak jak robimy to w przedszkolu.  

Zróbcie fryzurę komuś z rodziny lub lalce. Podczas zabawy możecie wydawać 

dźwięki ćwiczące wasz język i wargi. 

„U fryzjera” – ćwiczenia ortofoniczne 

 

Fryzjer: myje włosy – szszsz, szszsz, szszsz; 

obcina włosy nożyczkami – ciach, ciach, ciach; 

strzyże włosy maszynką – wrr, wrr, wrr; 

suszy włosy suszarką – szu, szu, szu. 

 

4. Praca plastyczna na rozwinięcie pomysłowości, kreatywności oraz usprawnienie 

palców. 

Wytnijcie z beżowego papieru głowę (lub pokolorujcie białą kartkę). Do głowy za 

pomocą kleju lub taśmy klejącej przyklejcie wełnę/ sztuczne włosy/ bibułę/ pocięte na 



paski kartki papieru. A następnie wystylizujcie fryzurę za pomocą nożyczek. Włosy 

zrobione z papieru można dodatkowo zakręcić na ołówek. Żeby dodać imprezowego 

wyglądu fryzurze, możecie dodać kolorowe pasemka (np. pomalować pisakami paski 

papieru lub pasma wełny, posypać brokatem) 

 

  

          
 

 

5. A dla tych, którym zawsze mało zagadek oraz zadań rozwijających myślenie 

proponuję sudoku obrazkowe (w każdej kolumnie oraz w każdym wierszu muszą być 

wklejone obrazki znajdujące się po prawej stronie tabeli tak, by obrazki nie 

powtarzały się ) https://tikowybelfer.blogspot.com/2018/02/sudoku-obrazkowe.html 

 

https://tikowybelfer.blogspot.com/2018/02/sudoku-obrazkowe.html


 
 

 

 

 


