
Dzień dobry Rodzice i Wychowankowie zajęć koła Spotkanie z bajeczką. 

Zapraszam do zapoznania się z propozycjami zabaw na ten tydzień pt. „Słoń Trąbalski”: 

1. Zaśpiewajcie naszą piosenkę powitalną „Wszyscy są, witam Was”. 

2. A teraz rozłóżcie ręce i zamieńcie się w samoloty. Zapalcie silniki i polećcie do „Krainy 

bajek i baśni”. Wylądowaliście bezpiecznie? 

 

3. Na początek zagadka: 
 
Jest wielki, szary, 
ma cztery nogi. 
Z trąby użytek rzadko robi. 
Niestraszna mu wody toń, 

bo świetnie pływa pan … .?   (słoń) 
 

4. Posłuchajcie wiersza Juliana Tuwima „Słoń Trąbalski”: 

https://www.youtube.com/watch/?v=xVrKBLD8FbE 

 

5. Odpowiedz, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe: 

            

• Trąbalski miał na imię Jacek 

• Słoń miał kłopoty z pamięcią  

• Trąbalski przedstawiał się Tobiasz Bimbalski 

• Miał pięcioro dzieci 

• Jego syn to Biały Ząbek 

• Jego córka miała na imię Iwonka  

• Trąbalski zaprosił kolegów na karty 

• Na filiżankę wody z Nilu Trąbalski miał przyjść do państwa Krokodylów 

• Jego żona miała na imię Frania 

• Rada kowala , żeby wiązał sobie supełek na trąbie pomogła Trąbalskiemu 

• Autorem wiersza "Słoń Trąbalski" jest Julian Tuwim 

 

6. Zabawa „Słoń”. Spróbujcie chodzić po pokoju ciężko tupiąc nogami jak słoń, pomachajcie 

rękami jak słoń uszami, a potem zatrąbcie na trąbie zrobionej ze zwiniętych dłoni. 

 
7. Tutaj znajdziecie ciekawostki nt. słoni: 

https://fajnepodroze.pl/informacje-slonie-dla-dzieci/ 

 

8. Układanka. Spróbujcie zbudować z klocków słonia. 

 
9. Zobaczcie film edukacyjny o słoniach: 

https://www.youtube.com/watch?v=aFBiLlG72yg 
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10. Tutaj możecie poobserwować słonie z wrocławskiego Zoo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Us7hDPZ2lJU 

 

11. Zabawa z rodzicami. Spróbujcie, razem z rodzicami, zawiązać i rozwiązać na „trąbie” 

supełek. Waszą trąbą niech będzie kawałek sznurka lub pasek. Poćwiczcie „wiązanie 

supełków”. Może tata pokaże Wam też, jak zawiązać krawat, a mama, jak zawiązać buty? 

 

12. Praca plastyczna- Słoń. 

Spróbujcie narysować słonia Trąbalskiego. 

 

Możecie też pokolorować słonia. Kolorowankę znajdziecie np. tutaj: 

https://www.dla-dzieci.com.pl/kolorowanki/kolorowanka_slon-Malowanka_do_druku_slon.html 

 

13. Tutaj znajdziecie inne pomysły na pracę plastyczną- słonia: 
http://www.zabawydladzieci.com.pl/slon/ 

 

14. Na zakończenie zamieńcie się znowu w samoloty i wróćcie do Waszych domów.     

 

Pozdrawiam Was serdecznie       

Beata Fulczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Us7hDPZ2lJU
https://www.dla-dzieci.com.pl/kolorowanki/kolorowanka_slon-Malowanka_do_druku_slon.html
http://www.zabawydladzieci.com.pl/slon/


 

 

 

Zabawa z szarfami „Supełek na trąbie”. U. stoją w kole, podrzucając związane szarfy. 

Wykonują to jedną ręką, natomiast łapią drugą. Następnie wykonują to ćwiczenie w 

parach. 

 Posłuchajcie wiersza Juliana Tuwima „Słoń trąbalski”: 

https://www.youtube.com/watch/?v=xVrKBLD8FbE 

 

 

Sprawdzenie zrozumienia treści - użycie sygnalizatorów TAK NIE 

 

Autorem wiersza "Słoń Trąbalski" jest Julian Tuwim 

Trąbalski miał na imię Jacek 

Słoń miał kłopoty z pamięcią  

Trąbalski przedstawiał się Tobiasz Bimbalski 

Miał pięcioro dzieci 

Jego syn to Biały Ząbek 

Jego córka miała na imię Iwonka  

Trąbalski zaprosił kolegów na karty 

Na filiżankę wody z Nilu Trąbalski miał przyjść do państwa Krokodylów 

Jego żona miała na imię Frania 

Rada kowala , żeby wiązał sobie supełek na trąbie pomogła Trąbalskiemu 

 

Film edukacyjny o słoniach: 

https://www.youtube.com/watch?v=aFBiLlG72yg 

 

Słonie z Zoo we Wrocławiu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Us7hDPZ2lJU 

A tutaj możecie zobaczyć, jak słonie w poznańskim Zoo kąpią się w basenie: 

 

Tutaj znajdziecie ciekawostki nt. słoni: 

https://fajnepodroze.pl/informacje-slonie-dla-dzieci/ 

 

Pomysły na prace plastyczne : http://www.zabawydladzieci.com.pl/slon/ 

 

Kolorowanka: 
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