
  

Dzisiaj poznamy nowego przyjaciela ! Małego Indianina! 

Ale zanim to nastąpi wedle Indiańskiej tradycji powinniśmy wybrać nowe imiona, 

które pozwolą nam wejść do Indiańskiej wioski.  

Pióra Indiańskie - Imiona dla dziewczynek 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/PI%C3%93RA-

IMIONA-DLA-DZIEWCZYNEK-1.pdf 

Pióra Indiańskie – Imiona dla chłopców 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/PI%C3%93RA-

IMIONA-DLA-CH%C5%81OPC%C3%93W-1.pdf 

 

Mały Indianin 

 

Mały Indianin mi się dzisiaj śnił, 

Gdy go widziałem to w miejscu tkwił 

Uśmiech jego z daleka 

Każdego urzekał. 

W oczach też widać było człowieka, 

Który przygód nowych znów czeka. 

Koń Indianina niczym błyskawica, 

Wokoło krążąc wszystkich zachwycał, 

A ja we śnie kowbojem, 

W pocie czoła i znojem, 

Byłem i wokół też krążyłem... 

 

Śniły mi się wielkie stepy, 

Pola trawy, dzikiej rzepy. 

Łąki, co tabuny koni 

Gonią tylko… żeby gonić. 

We śnie mym widziałem wioskę, 

Jakby za mgłą była troszkę. 

W niej zaś żyli Indianie. 

Takie było moje spanie. 
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Ja z daleka na swym koniu, 

Znowu byłem tym kowbojem. 

 

Wiem, że jutro podczas snu, 

Będę w Ameryce znów. 

Z Indianami - stepy, lasy 

Będę wielbił po wsze czasy. 

Czy na koniu, czy na pieszo? 

We śnie wszyscy się znów cieszą, 

Bo to senny jest mój świat, 

W którym z każdym za pan brat. 

Czyś irokez, kowboj, koń... 

We śnie w stepy ze mną goń... 

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

Spróbujcie do Indiańskiej muzyki wraz z nowym przyjacielem Indianinem 

wykonać taniec deszczu! 

 

Opowieść z elementem ruchu i pokazu "W Indiańskiej Wiosce" 
 

"Dawno, dawno temu żyło sobie Indiańskie plemię Tiki-Taka. Indianie z tego 
plemienia mówili swoim własnym językiem, na przykład witali się tak:  
  przykładamy prawą rękę do serca i odchylamy ją zataczając półkole, 
mówiąc:/ Wingapo! (czyt. łingapo)   
/dzieci powtarzają/ 

Plemię to mieszkało w ogromnych namiotach, które nazywano tipi.  
W środku namiotów paliło się ogniska, przy których w mroźne wieczory można 
było ogrzać swoje ręce.  
Tej nocy, odbywała się właśnie narada plemienia. Indiański wódz z wielkim 
pióropuszem na głowie, obwieścił, że w wiosce kończą się zapasy jedzenia i czas 
wyruszyć na polowanie. Wszyscy Indianie zatem wyszli z tipi i wsiedli na swoje 
konie mustangi.   
Indianie żegnają się z rodziną...    
/dzieci posyłają w powietrzu całuski we wszystkie strony/   
... i wyruszają na polowanie...   
/dzieci siadają na podłodze i uderzają dłońmi o kolana imitując dźwięk stukotu 
kopyt; można dzieci bardziej rozruszać mówiąc, że pokonujemy przeszkody - 

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


podnosimy ręce wysoko do góry, jedziemy przez błoto - lekko stukamy dłońmi o 
policzki, potem przez szuwary - pocieramy dłońmi o siebie/    
 ... aż dotarli na miejsce! Zeskoczyli z koni i rozglądają się we wszystkie strony, 
gdzie czai się jakiś bizon.   
/pokazują ruch zsiadania z konia i rozglądają się dookoła/   
Nagle Indianin Sokole Oko, zauważył, że coś przemknęło mu przed oczyma i 
wszyscy Indianie zaczęli po cichutku skradać się w tamtym kierunku. 
 

/dzieci skradają się we wskazanym kierunku /   
Udało się znaleźli bizona! Teraz wszyscy wyciągają łuki, naciągają je i oddają 
pierwszy strzał, drugi i trzeci!    
/dzieci naśladują wykonywanie strzału z łuku/ 

Bizon upolowany! W wiosce zapanowała wielka radość. 
/dzieci skaczą z radości/ 

 

Spróbujcie teraz odpowiedzieć na pytania: 

 

 

 Jak witali się Indianie? 

 Jak nazywały się namioty, w których mieszkali? 

 Co nosił na głowie Indiański wódz? 

 Na co polowali Indianie? 

 

Indiański tor przeszkód – zabawa ruchowa 

Każdy młody Indianin który chce dołączyć do naszego plemienia powinien przejść 

nasz tor przeszkód: 

-rzut piłeczką do celu 

-stanie na jednej nodze 

-linowy tor przeszkód (możecie wykorzystać sznurek bądź skakankę) 

-skoki w workach (potrzebna będzie duża reklamówka) 

 

 



Ostatnie Indiańskie zadanie na dziś to nauka trudnego kodu Indiańskiego 

złożonego z figur geometrycznych! Do dzieła! 

 

 

Na koniec mam dla was niespodziankę ! Każdy z was otrzyma medal! Dzisiaj 

staliście się prawdziwymi Indianami! Brawo! 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/MEDAL-WZ%C3%93R-1-czarno-

bia%C5%82y.pdf 
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