
12 - 16.04.2021 r. – STARSZAKI 

 

TEMAT TYGODNIA: Z kulturą za pan brat. 

 

Wtorek – 13 kwietnia 

 

Temat dnia: Artyści to my. 

 

☺  Ćwiczenia ruchowe: 

Zachęcamy do codziennej aktywności ruchowej. Poniżej propozycja kilku prostych ćwiczeń  

dla naszych przedszkolaków: 

https://www.youtube.com/watch?v=x-vysKoKSzM 

 

☺ Opowiadanie: „W krainie Trójkątów” Stanisław Karaszewski 

W krainie Trójkątów wszystko było trójkątne. Trójkątne domy z trójkątnymi dachami, 

drzwiami, oknami i kominami. Trójkątne krzesła i stoły, trójkątne łóżka i płoty dookoła.  

W trójkątnej kuchni trójkątne garnki, na trójkątnej patelni trójkątne skwarki.  

W trójkątnych ogrodach trójkątne żywopłoty i drzewa. Na trójkątnej górze stał trójkątny 

zamek, trójkątną fosą ciasno opasany. Miał trójkątne wieże i trójkątne mury, trójkątne ulice 

pięły się do góry. Po trójkątnym moście, przez trójkątną bramę sunęły piękne sanie z 

trójkątów zbudowane.  

W zamku król zasiadał na trójkątnym tronie, trójkątną koronę zakładał na skronie. 

Zatroskany wielce, bo w trójkątnej szacie królewna tkwi smutna w trójkątnej komnacie.  

Nie chce trójkątnych tortów i trójkątnych ciastek, cukierki trójkątne na podłogę rzuca.  

„Nie chcę żadnych tortów, mdli mnie od słodyczy! Trójkątnych owoców od dziś sobie 

życzę!”  

Wysyła król posłańców na trzy świata strony, niech w trójkątnych dzwonnicach dzwonią 

wszystkie dzwony!. „Kto trójkątny owoc przyniesie, ten dostanie trzecią część królestwa  

i rękę królewny!” Zjechali do zamku książęta, rycerze, każdy inny owoc niesie na talerzu. 

Ten figę, tamten gruszkę, inny winogrona … marszczy brwi królewna niezadowolona.  

„To, co przynieśliście, jedzcie sobie sami! Te wasze owoce nie są trójkątami!”  

Wtem idzie ogrodnik, w rękach salaterka, królewna ciekawa w salaterkę zerka. A w niej 

pyszne owoce czerwone, zielone, w owocowe trójkąty równo pokrojone. Kolorowe jabłka i 

https://www.youtube.com/watch?v=x-vysKoKSzM


zielone gruszki, żółte ananasy, melony, śliwki, kiwi, arbuzy, grejpfruty, banany, w trójkąty 

krojone, razem wymieszane.  

„Zapraszam do walca, ruszaj ze mną w tany, bo tyś jest mój luby, tyś mój ukochany!” 

Zatańczyli walczyka, raz dwa trzy, raz dwa trzy! Potem była uczta i ślub jak się patrzy! 

Na wesele wpadłem i sałatkę zjadłem!     

 

Rozmawiamy z dzieckiem na temat treści opowiadania: 

 Wymień nazwy tych przedmiotów, które były trójkątne? 

 Dlaczego trójkątny król był zatroskany? 

 Czego pragnęła trójkątna królewna? 

 Kto spełnił „trójkątny kaprys” królewny? 

 

☺ Edukacyjna piosenka dla dzieci: „O figurach”: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 

 

☺ Puzzle online: 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/211840-figury-geometryczne 

 

☺ Utrwalenie kształtów figur geometrycznych: 

https://www.youtube.com/watch?v=GnTRd2MQc1s 

 

☺  Zabawa plastyczna – „Jestem malarzem” 

• Przygotowujemy farby plakatowe, pędzel, wodę, kartkę. 

• Prosimy, aby dziecko pobawiło się w malarza i namalowało farbami ilustrację do 

opowiadania lub inny obrazek wg własnego pomysłu. 

 

☺  Zapraszamy do zjedzenia „królewskiej miseczki” trójkątnych owoców  ;) 

      Rodzinne przygotowanie deseru owocowego. 

 

☺  Chętne dzieci zapraszamy do literki „f, F”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/211840-figury-geometryczne
https://www.youtube.com/watch?v=GnTRd2MQc1s


 



☺  Kochani,  

      pamiętajcie o spacerze : )   

       

                                                    Pozdrawiamy serdecznie 

 

Małgorzata Dziubak 

Dorota Trzyna 


