
Propozycje zabaw dla "Sikorek" w dniach 24-26.02.2021 r. 

24.02.2021 r. 

Dziś zapraszamy was do Afryki! 

Obejrzyjcie krótki film i spróbujcie zgadnąć jakie zwierzęta się w nim ukryły: 

https://youtu.be/qkA2NHliZtg?list=PLVEz_jqcuhvaUi-FPTY589R56TMjZpoop 

A teraz zapraszamy na masażyk. Usiądźcie z jednym z rodziców tak, żeby ktoś miał przed 

sobą plecy drugiej osoby. Masażyk można wykonywać na przemian. 

 

  

Na koniec możecie narysować swoje ulubione afrykańskie zwierzę i pokolorować rysunek. 

Miłej zabawy :) 

  

 

 

 

 

 

https://wrobelekelemelek.pl/wp-content/uploads/2021/02/masazyk.jpg


25.02.2021 r. 

W dniu dzisiejszym kontynuujemy naszą podróż po Afryce. Spróbujcie rozwiązać zagadki 

dotyczące zwierząt żyjących w Afryce: 

  

Znany jest ze swojej grzywy, 

oto zwierząt król prawdziwy! 

Kiedy słychać jego ryk, 

każdy zwierz by chętnie znikł. 

Aż za dobrze zna Afryka 

tego kota – drapieżnika. (LEW) 

Robi miny, śmiesznie żuje, 

gdy jest zły, to czasem pluje. 

W garbie zbiera tłuszcz na drogę, 

rzadko dość pyta o wodę. 

I to właśnie z niego czyni 

świetny transport na pustyni. (WIELBŁĄD) 

Ma futro w cętki i bieg dość prędki, 

szyję wysmukłą długości wędki. 

Rodząc się – już ma dwa metry wzrostu 

i z góry patrzy na świat po prostu. 

Najwyższym ssakiem jest oczywiście: 

z czubków drzew zrywa soczyste liście. (ŻYRAFA) 

Nosem łapie, pije nosem, 

nosem trąbi wielkim głosem 

i prawdziwym jest kolosem. 

Chroni się przed upałami, 

gdy wachluje się uszami, 

a przemieszcza się stadami. (SŁOŃ) 

W drzew koronach trwa narada. 

Krzyczą głośno wielkie stada. 

Wśród drzew, hen na wysokości, 

nie dorównasz im w zręczności! 

Każda z nich ma cztery ręce. 

Nie podpowiem ci już więcej. (SZYMPANS) 

  

Teraz spójrzcie na zdjęcie: 



 

źródło: https://www.tapeciarnia.pl/135460_wioska_afrykanska 

Tak wygląda tradycyjna afrykańska wioska. Kiedyś ludzie mieszkający w Afryce wymyślili 

nowy język - mowę tam-tamów, czyli specjalnych bębnów. Dzięki temu mogli przekazywać 

sobie informacje z wioski do wioski, na duże odległości. Ten rodzaj komunikacji jest do tej 

pory stosowany. Tam-tamy często są nazywane "mówiącymi bębnami". Korpus bębna to 

wydrążony pień drzewa, wzdłuż którego wycięte są wąskie otwory (szczeliny). Nadający 

wiadomość uderza w różne elementy bębna, wydobywając z niego dźwięki. Zobaczcie, jak 

wygląda tam-tam: 

https://wrobelekelemelek.pl/wp-content/uploads/2021/02/135460_wioska_afrykanska.jpg


 

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tam-tam_(b%C4%99ben_szczelinowy) 

Zastanówcie się teraz i odpowiedzcie na pytania: 

1. Czy tam-tam jest podobny do innych bębnów, które znacie? 

2. Z jakich przedmiotów, które możecie znaleźć w domu, można zrobić bęben? 

Miłej zabawy :) 

  

 

 

https://wrobelekelemelek.pl/wp-content/uploads/2021/02/tam-tam.png


26.02.2021 r. 

Dziś Dzień Dinozaura! W związku z tym kilka propozycji działań związanych z tym świętem. 

Na początek spróbujcie rozwiązać zagadkę: 

Ogon, tułów, szyja, głowa... 

Postać prawie jest gotowa. 

Jeszcze tylko cztery nogi i wychodzi potwór srogi. 

Taki duży wśród zarośli... 

Pewnie byśmy za nim poszli. 

Lecz to było wieki temu. 

Teraz już go nie znajdziemy. 

A dlaczego? 

Bo wymarły. 

Mam na myśli ... (dinozaury) 

  

A teraz zapraszamy na opowieść ruchową z dinozaurami: 

https://www.youtube.com/watch?v=CIQM33QbDCA&t=30s 

Na koniec zapraszamy do wykonania pracy plastycznej. Potrzebne będą: kartka, farba w 

ulubionym kolorze, pędzelek, czarna kredka lub flamaster i ręka. 

Z pomocą rodziców pomalujcie dłoń farbą, rozłóżcie szeroko palce i odbijcie na kartce, potem 

domalujcie pędzelkiem szyję i głowę, a gdy farba wyschnie, czarną kredką lub flamastrem 

dorysujcie oczy i uśmiech. Dinozaur gotowy! 

Poniżej przykładowe dinozaury: 



źródło: https://kreatywnadzungla.pl/2018/02/10-pomyslow-na-dzien-dinozaura.html 

Miłej zabawy :) 

 

https://wrobelekelemelek.pl/wp-content/uploads/2021/02/dinozaur.jpg

