
Piątek 28.01.2022 r. 

Temat dnia: Bal przebierańców 
 

Dzień dobry „Żabki”, oto, co dziś będzie wam potrzebne do pracy: karki z rysunkami 

pojedynczych liter i cyfr składających się na napis: „Bal karnawałowy 2022”, farby, pędzle 

(każda litera na osobnym kartoniku). Nie smućcie się, nasz przedszkolny bal zostanie 

przełożony na inny termin. 

 

1. Poproście rodziców o przeczytanie wiersza Agnieszki Frączek „Bal przebierańców”. 

 

W naszej sali od rytmiki 

Tańczy tygrys! Strasznie dziki!!! 

Obok bryka rycerz w zbroi 

(wcale zwierza się nie boi),  

Z kąta lew nieśmiało zerka, 

Podrygując w rytm oberka. 

Słoń Trąbalski uciekł z zoo –  

Z Calineczką pląsa w koło, 

Reksio urwał się ze smyczy: 

- Grajcie głośniej! Głośniej! – krzyczy. 

Pszczółka sunie po parkiecie, 

Za nią pędzi wilk w berecie, 

Bałwan gna przez środek sali, 

Speszy się... o! zgubił szalik! 

Nawet wiedźma się nie dąsa, 

Tylko z Kotem w Butach pląsa. 

Ale cóż to? Niespodzianka! 

Słoń Trąbalski ma nos Franka! 

Kot prócz butów wdział rajstopki 

(takie jak Gabrysi – w kropki), 

Tygrys na dwóch łapach kroczy, 

A wśród prążków ma warkoczyk 

Z taką frotką kolorową 

Jak u Kasi, daje słowo! 

Zając zgrabnie robi szpagat 

(tak potrafi tylko Aga!), 

Wiedźma zaś na nogach nosi... 

Rety! To są kapcie Zosi! 

Jędza Zosię nam porwała?! 

Nie... to Zosia się przebrała. 

Dokleiła sobie nochal 

(ależ sprytna jest ta Zocha!) 

Wzięła miotłę, wdziała czapę,  

Długą suknię całą z łatek 

I babciny, gruby szal. 

Bo dziś jest w przedszkolu bal! 

 

2. Odpowiedzcie na pytania: 

 Za co przebrali się bohaterowie wiersza? 

 Jakimi są postaciami? 



 Za kogo przebrała się Zosia? 

 Które z wymienionych w wierszu przebrań najbardziej wam się podoba? 

 Jakie macie pomysły na swoje przebranie na bal? 

 

3. Weźcie przygotowane kartki z literami i cyframi. Przeczytajcie te litery i spróbujcie z 

tej nich ułożyć napis „Bal karnawałowy 2022” Poproście rodziców o sprawdzenie, czy 

zrobiliście to w poprawnie. Następnie pomalujcie kartoniki farbami w swoich 

ulubionych kolorach. Gdy kartoniki wyschną możecie przewlec przez nie sznurek i 

zawiesić napis w swoim pokoju. 

 

4. Wykonajcie ćwiczenia ze swoich książek ze strony nr 22 i 23. 

 

5. Przypomnijcie sobie, jaką literę poznaliście w tym tygodniu (litera „Ł”). Poproście 

rodziców o napisanie tej litery na kartce formatu A4. waszym zadaniem będzie 

zamienić tą literę w ciekawy rysunek. Dla przykładu litera „T” może być częścią 

ściany i dachu domu... 

 

Życzę miłej zabawy! 


