
                                                               Hallo liebe Kinder ! 

Wszystkie babcie kochają swoje wnuki- tego jestem pewna! Dlatego babcia Czerwonego 

Kapturka przewidując, że dziewczynka ją odwiedzi, przygotowała dla niej prezent- kolekcję 

pajacyków, które machają rączkami i nóżkami, gdy się je pociągnie za sznurek. Znacie tę 

zabawkę, prawda? A może taką macie?  Po niemiecku taka lalka nazywa się Hampelmann. 

Skaczącym pajacykiem bawią się dzieci chyba na całym świecie od bardzo dawna. 

Ciekawa jestem, który Hampelmann z kolecji Czerwonego Kapturka podoba Wam się 

najbardziej? 

 

 

Ja też mam takiego pajacyka! 



 

Wiecie, że samemu można zrobić podobną marionetkę? W Internecie jest dużo pomysłów. 

Może z pomocą Kogoś Starszego skorzystacie z któregoś pomysłu i zrobicie swojego 

własnego Hampelmanna. To może być jakaś królewna lub zwierzątko, bo przecież wzór 

możecie też narysować sami! 

O Hampelmannie powstała też piosenka, teraz nie wiadomo już , kto ją napisał. Pierwsza 

cześć tego utworu opowiada, jak Hampelmann po wstaniu rano z łóżka wkłada na siebie po 

kolei części swojego ubrania. Jeśli nie pamiętacie, jak nazywają się elementy stroju, możecie 

je teraz sobie przypomnieć! 

 

 



Strümpfe (sztrimpfe) – pończochy                   Jacke (jake) - wdzianko 

Schuhe (szue) – buty                                           Kappe, Mütze (mice) – czapka 

Hose (hoze)- spodnie 

 

A teraz zachęcam Was do obejrzenia i wysłuchania tej piosenki. Znalazłam dwie ciekawe 

wersje: 1. Pani w przedszkolu śpiewa z dziećmi, 2. Anonimowana, z postacią rysunkową. 

https://www.youtube.com/watch?v=px8W2-bn3b8                            

https://www.youtube.com/watch?v=-dhLI2CMmwo 

A oto słowa tej znanej piosenki o Hampelmannie ( z wymową): 

1. 

Jetzt steigt Hampelmann,                                            Ject sztajgt hampelman 

jetzt steigt Hampelmann 

jetzt steigt Hampelmann                                                            

aus seinem Bett heraus.                                                      aus zajnem bet heraus 

       O du mein Hampelmann, mein Hampelmann          o du majn hampelman 

       mein Hampelmann, 

       o du mein Hampelmann, 

        mein Hampelmann bist du. 

2. 

Jetzt zieht Hampelmann,                                                 ject cit  hampelmann 

Jetzt zieht Hampelmann, 

Jetzt zieht Hampelmann sich seine Strümpfe an.      Ject cit hampelman ziś zajne sztrimpfe an  

           O, du mein Hampelmann… 

3. 

 Jetzt zieht Hampelmann sich seine Hose an.             Ject cit hampelman ziś zajne hoze an 

4. 

 Jetzt zieht Hampelmann sich seine Jacke an              Ject cit hampelman ziś zajne jake an  

https://www.youtube.com/watch?v=px8W2-bn3b8
https://www.youtube.com/watch?v=-dhLI2CMmwo


5. 

Jetzt zieht Hampelmann sich seine Mütze auf.          Ject cit hampelman ziś zajne mice auf 

Zapamiętajcie, proszę, że zwrot  “er zieht sich………an”. znaczy :”on ubiera albo nakłada na 

siebie” 

Ze słowem „ubieranie” kojarzy mi się miło „przebieranie”. Chciałabym Wam zaproponować 

zadanie – zabawę. Może przebralibyście się , niekoniecznie w kogoś lub w coś, może po 

prostu śmiesznie, i przysłalibyście zdjęcie na adres mailowy przedszkola? Może też być 

rysunek na temat „Przebranie”. Przebrać możecie też swoje zwierzątko (jeśli się da i nie 

zrobicie mu krzywdy!) lub zabawkę. Będą nagrody! 

Tymczasem zobaczcie za co przebrał się Socke w zabawie z Esther!: 

https://www.youtube.com/watch?v=R9KjLAv_FUQ                                                                

Pamiętajcie, że nie musicie wszystkiego rozumieć! 

Do wymyślania strojów i przebrań może Wam się przydać zabawny filmik o tworzeniu 

oryginalnych fryzur. Pewnej rodzince coś w tym pomogło! Obejrzyjcie ! 

https://www.wdrmaus.de/elefantenseite/#geschichten_sturmfrisur 

A teraz coś na poważnie! Andre nauczy Was, jak składać ładnie koszulki. Ta umiejętność 

przyda się, żeby zrobić porządek w szafie. Zobaczcie, jakie to łatwe!   

https://www.wdrmaus.de/elefantenseite/#tanja_und_andre_tshirt_zusammenlegen 

Na koniec mam dla Was jeszcze jedną propozycję! Przez ostatnie tygodnie uczyliśmy się 

razem trzech piosenek. Może nauczycie się choć jednej zwrotki którejś z poznanych piosenek 

i Ktoś z Dorosłych nagra Was na przykład telefonem i prześle to nagranie do przedszkola! 

Obiecuję nagrody ! Wiem, że potraficie! Spróbujcie! 

Viel Glück ! (fil glik) – Dużo szczęścia! 
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