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KOCHANE DZIECI

 Nasze wolontariuszki, Alba I Natalia nagrały dla Was ciekawe filmy.  Znajdziecie je w zakładce 
,,wolontariusze domowo”. Chcecie ich pozdrowić, powiedzieć, jak bardzo podobał Wam się ich 
film? Możecie to zrobić w komentarzach pod filmami. A może chcecie dowiedzieć się, jak wasi 
wolontariusze wyglądali, gdy byli dziećmi? Zapraszamy również do zakładki „wolontariusze 
domowo”.
https://p393.przedszkola.net.pl/wolontariat-europejski/rok-szkolny-2019-2020/wolontariusze-

domowo.html 

Dzisiaj na wiejskim podwórku odwiedzimy gęsi, są bardzo podobne do kaczek tylko mają dłuższą 
szyję i gęgają zamiast kwakać. Posłuchajmy! Zapraszam!  

GĘSI

https://www.youtube.com/watch?v=iKpsI80-1FM 

Zapraszam rodziców oraz dzieci do zabawy i wykonania naszej pracy. Zachęcam dzieci do 
korzystania z książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: wydrukowana kolorowanka, kredka pomarańczowa, 
białe pióra lub gazeta (czarno biała) porwana  na kawałki.

,,WESOŁE GĄSKI”- posłuchajmy razem piosenki i spróbujmy odpowiedzieć na pytania.

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

https://p393.przedszkola.net.pl/wolontariat-europejski/rok-szkolny-2019-2020/wolontariusze-domowo.html
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Czy już wiesz?                                                                                                                                        
Kto występuje w naszej piosence? (gąski)
Jakie odgłosy wydają gęsi? (gę, gę, gę)
Co jedzą gąski w naszej piosence?? (trawkę)

GASKI, GĄSKI DO DOMU- zabawa ruchowa. Zaprośmy do tej zabawy całą rodzinę . 
Wybieramy jedną osobę, która będzie grała rolę wilka. Dzieci będą gąskami. Potrzebna jest jeszcze 
mama, która będzie wołała gąski do domu. Dzieci – gąski stoją po jednej stronie pokoju a mama po 
drugiej. Wilk stoi tyłem pośrodku naszej drogi. 

Mama: Gąski, gąski do domu.

Gąski: Boimy się.

Mama: Czego?

Gąski: Wilka złego.

Mama: A gdzie on jest?

Gąski: Za górami, za lasami.

Mama: Gąski, gąski do domu.

Po tych ostatnich słowach dzieci- gąski biegną w kierunku mamy, jak wilk się odwraca, dzieci 
-gąski nieruchomieją a wilk może złapać dziecko, które się akurat  poruszyło. Zabawę powtarzamy, 
aż wszystkie gąski są przy mamie. Złapane dziecko jest nowym wilkiem.

GĄSKA – KOLOROWANKA : wydrukuj i wykonaj polecenia  z kolorowanki poniżej.

GRATULACJE! PIĘKNA GĄSKA.

GOTOWE. Dokładnie myjemy dłonie wodą i mydłem.

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com

mailto:domowo393@gmail.com


KOLOROWANKA- wyklej gąskę białymi piórkami lub porwaną na kawałki gazetą (czarno białą),
pokoloruj dziób i nogi  na pomarańczowo.


