
Dzisiaj na początek piosenka - posłuchaj pobaw się z piosenką, wymyśl indiański taniec, pobaw 
się w Indian z Rodzicami lub Rodzeństwem

Indiański taniec

Posłuchać opowiadania o Indianach.

„INDIAŃSKA WIOSKA” I ŚCIEŻKA PRÓB Magdalena Tokarczyk

Dawno, dawno temu żyło sobie Indiańskie plemię Rwącego Potoku, a ich wódz zwał się Mądry Orzeł. 
Indianie z tego plemienia mówili swoim własnym językiem, na przykład witali się słowem HOWGH 
(czyt. Hoł), a może wy drogie przedszkolaki spróbujecie powtórzyć? Indiańska wioska różniła się od 
naszego miasta, bo plemię to mieszkało w ogromnych namiotach, które nazywano tipi, a zamiast 
jeździć samochodami dosiadali swoje szybkie mustangi, które mknęły niczym błyskawice przez 
wielkie równiny indiańskich ziem. Po środku wioski, tam gdzie stał wielki totem, co wieczór paliło się 
ognisko. To właśnie tam spotykali się mieszkańcy plemienia, którzy przy blasku księżyca wysłuchiwali
opowieści wodza, szamana oraz wojowników, którzy opowiadali o swoich polowaniach i licznych 
przygodach. Ten wieczór był jednak inny, właśnie dziś wódz z wielkim pióropuszem na głowie 
obwieścił, że pora aby najmłodsi mieszkańcy wioski stali się prawdziwymi Indianami. Jednak, aby tak 
się stało czeka ich wiele zadań do wykonania...
Z samego rana wódz wskazał dzieciom „Ścieżkę Prób”, którą mają przejść, a ten kto wykonana 
wszystkie zadania stanie się pełnoprawnym Indianinem. Muszą jednak pamiętać o tym,
że ich próba powiedzie się tylko wtedy, kiedy będą pracować razem.
Dzieci ruszyły w drogę, a pierwsze zadanie jakie na nich czekało zaprezentował im wojownik Sokole 
Oko, który po mistrzowsku strzelał z łuku i nigdy nie chybiał. Zadaniem dzieci były strzelanie z łuku w
tarczę powieszoną na drzewie, które stało kilka metrów od nich. Ta próba wcale nie była prosta, 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKslipdC-sY


jednym udało się trafić w sam środek tarczy, inni zaś trafiali w jej krawędź, ale wszyscy zaliczyli 
próbę.
Ruszyli w dalsza drogę, ale nie minęła chwila, a tu już czekało drugie zadanie. Tym razem Sprytny Lis
wskazywał ręką na coś, co chowało się za gęstwioną drzew. Był to mały zająć... Sprytny Lis
powiedział, że każdy z Indian umie się skradać, tak cicho by nie wypłoszyć zwierzyny podczas
polowania. Także tym razem dzieci podczas swojej próby musiały wykazać się nie tylko sprytem,
ale też umiejętności skradania się w idealnej ciszy. Mali Indianinie po cichutku, powolutku
podchodzili do wcześniej wskazanego im stworzenia, pomagali jeden drugiemu pokonywać
przeszkody napotykane na drodze. Widząc to, Sprytny List zaliczył im to zadanie.
Co kilka kroków dzieci napotykały na coraz to trudniejsze zadania, którym byli poddawani: raz łowili
ryby, a innym razem rzucali oszczepem, rozpoznawali tropy zwierząt, a nawet szyli ubrania z ich skór
i futer, a to wszystko po by stać się prawdziwym Indianinem.
Gdy już na niebie malował się piękny zachód słońca dzieciom udało się dotrzeć do końca ścieżki,
gdzie czekał na nich wódz oraz mieszkańcy wioski, którzy wiwatowali na ich cześć. Próby, którym
zostali poddani wykazały ich odwagę, męstwo oraz przyjaźń, bo każde zadanie wykonywali wspólnie
dbając jeden o drugiego...
Zatem nadszedł czas na zasłużoną nagrodę. Wódz Mądry Orzeł, podczas uroczystości przy ognisku
nadał im ich nowe, indiańskie imiona. Chłopcu, który trafił w sam środek tarczy nadał imię Bystre
Oko, ten który najciszej skradał się do zająca otrzymał imię Cichy Wiatr. Dziewczynka, która uszyła
przepiękne opaski z futer otrzymała imię Błękitna Chmurka, a chłopiec który złowił największą rybę
otrzymał imię Wielki Sum. Tego wieczoru nadano jeszcze wiele innych imion, który wskazywały
na niebywałe umiejętności dzieci. Dodatkowo otrzymały one opaski oraz pierwsze pióro, które może
w przyszłości stworzy ich własne pióropusze…

PYTANIA:
• Jak witali się Indianie?
• Jak nazywały się namioty, w których mieszkali?
• Co nosił na głowie Indiański wódz?
• Gdzie odbywały się spotkania?
• Jakim zadaniom zostali poddani mali Indianie?
• Kto czekał na końcu ścieżki?
• Jaką nagrodę otrzymali mali Indianie?
• Czy ktoś z Was chciałby zostać Indianinem?

Źródło: https://przedszkolankowo.pl/

https://przedszkolankowo.pl/


Kilka propozycji indiańskich zabaw sprawnościowych

• marsz do przodu i do tyłu na nisko ugiętych nogach,
• trucht do przodu i do tyłu,
• krok skrzyżny na obie strony,
• krążenie ramion w tył i w przód
• pajacyki z poruszaniem w przód,
• podskoki obunóż ze skrętem tułowia,
• w przysiadzie podpartym wyrzuty nóg w tył,
• w przysiadzie podpartym wyrzuty nóg w bok do rozkroku,
• podskoki jednonóż,
• skrętoskłony. 

Warto obejrzeć:
(w filmie wiele ciekawostek z różnych krajów świata)

Dzieci z różnych stron świata

Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie. 
Życzymy dobrego weekendu!   

https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-lP20&t=277s

