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Bazgrołki na Hawajach! 
czyli bazgrołkowa księga hawajskich zadań przedszkolaków 

Magdalena TokarcZyk 

 

Bazgrołkom na wakacjach bardzo się nudziło. 

Więc w wielką podróż parę bazgrołków ruszyło. 

A gdzie poleciały tym samolotem, czy zgadniecie? 

Poczekajcie… zaraz wszystkiego się dowiecie. 

Bazrołek i Bazgrolinek świata ciekawi byli 

więc na wysypy położone na Pacyfiku przybyli. 

Zaraz gdy samolot wylądował 

piękne panie tańcem HULA ich powitały 

i z kwiatów LEI na bazgrołkowe ramiona pozakładały 

Hawajczycy ich słowem ALOHA przywitali 

i gestem SHAKA bazgrołki wesoło pozdrawiali. 

Hawajczycy po wyspie bazgrołki oprowadziły 

czynne wulkany po drodze mijali i piękne widoki plaż podziwiali. 

Hawaje to wysypy i na nich wakacje bazgrołki spędziły 

i wiele dziwów tam zobaczyły… 

Totemy hawajskie, takie kolorowe bardzo im się spodobały 

I na pamiątkę po jednej masce TIKI bazgrołki dostały. 

Bazgrołek i Bazgrolinek z delfinami na deskach serfowali, 

a jak się zmęczyli, sok z kokosów spijali. 

Na koniec podróży bazgrołki MAHALO powiedziały 

tym słowem dziękuję hawajczyków pożegnały. 

Gdy do przedszkola bazgrołki wróciły 

opowiedziały o wszystkim  co tam zobaczyły… 

I dla swoich przyjaciół hawajską księgę zadań przygotowały. 

Do wykonania zadań bazgrołki wszystkich zaprosiły… 

- A gdy zadania dobrze wykonacie – powiedziały. 

- Piękne dyplomy otrzymacie… 



 

  

ZADANIE: rZut kokosem 

Kokosy na palmach znajdziecie czy wiecie?  

A waszym zadaniem jest nim rzucić jak najdalej! 

Gdy zadanie wykonacie łapkę w wyznaczonym 

miejscu odbijacie!  

Uwaga dobra rada! 

Jeżeli nie mamy kokosa, można zrobić go z 

szarych gazet, które należy zgiąć w kulkę i 

pomalować na brązowo. 



 

 

  

ZADANIE: deska surfingowa 

Na Hawajach wszyscy na falach serfują! Dlatego 

ozdób swoją deskę…  

Uwaga dobra rada! 

Deskę możecie ozdobić szlaczkami. 



 

 

  

ZADANIE: taniec hula 

Hawajskie tańce w mig poznacie… 

I pięknie TANIEC HULA wykonacie! 

A gdy zadanie wykonacie w wyznaczonym miejscu 

rękę odbijacie!  

CIEKAWOSTKA! 

HULA tradycyjny taniec hawajski, wykonywany 

przez kobiety i mężczyzn przy akompaniamencie 

pieśni zwanej mele. Sztuki tańca hula można 

nauczyć się w szkołach zwanych hālau. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Taniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hawaje
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mele_(pie%C5%9B%C5%84)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C4%81lau&action=edit&redlink=1


 

 

  

ZADANIE: hawajski totem TIKI 

Rysuj po śladzie, a następnie pokoloruj hawajski 

totem.  

CIEKAWOSTKA! 

TIKI czyli hawajska maska, totem przedstawia 

mitycznego Pierwszego Człowieka. 



 

 

  

ZADANIE: serfowanie na dywanie 

Zadaniem dla Was jest na desce balansowanie, 

niczym na falach serfowanie… 

A gdy zadanie wykonacie rączkę w odpowiednim 

miejscu odbijacie!  

Uwaga dobra rada! 

Do zabawy możecie wykorzystać deskę oraz 

krążki, a których ułożycie deskę. Zadaniem dzieci 

jest balansowanie na desce, tak by nie stracić 

równowagi. Można również wykorzystać deskę 

treningową do balansowania. 



 

 

  

ZADANIE: kwiatowe lei 

Zaprojektuj swoje lei. W wyznaczanym miejscu 

przyklej kwiatki wycięcie z kolorowego papieru.  

CIEKAWOSTKA! 

LEI hawajski naszyjnik ze świeżych kwiatów. były 

plecione z kwiatów, liści, muszli, piór, nasion a nawet 

zębów i kości zwierząt. Były noszone jako 

ozdoba, która daną osobę wyróżniała na tle 

innych. Były również symbolem pokoju – 

podarunkiem, który wodzowie dwóch zwaśnionych 

rodów ofiarowali sobie jako symbol zgody. 



 

 

  ZADANIE: wybuch wulkanu 

Na Hawajach czynne wulkany wybuchają, 

dlatego zadanie dla Was jest takie by przygotować 

wspólnie wybuch wulkanu. 

A gdy zadanie wykonacie rączkę w wyznaczonym 

miejscu odbijacie!  

Potrzebujecie: 

- plastikową butelkę (małą), ocet, barwnik 

spożywczy (czerwony), płyn do naczyń, soda 
 

Do butelki należy wsypać kilka łyżeczek sody, dodać 

barwnik i kilka kropli płynu do mycia naczyń. 

Następnie dolać ocet (około pół szklanki). 



 

 

  

CIEKAWOSTKA! 

Jakiś czas temu na Hawajach była największa plantacja 

ananasów na świecie. Owoce uprawia się na Hawajach 

do dziś i wciąż eksportuje. Ale… W sklepach często 

sprzedawane są ananasowe produkty importowane z 

Filipin, bo te uprawiane na wyspach są bardzo drogie. 

Ananas jest też jednym z hawajskich symboli i często 

pojawia się w różnej formie na suwenirach. 

 

ZADANIE: ananasy 

Policz ananasy, w ramce poniżej narysuj tyle kresek 

ile jest ananasów. Otocz pętlą najmniejszego 

ananasa, a największego pokoloruj.  



 

 

  ZADANIE: hawajska ucZta 

Przygotuj owocowe szaszłyki z arbuza, ananasa, 

banana, brzoskwiń, winogrona… 

A gdy szaszłyki przygotujesz i ze smakiem 

spałaszujesz w odpowiednim miejscu odbij rączkę!  

Dodatkowe zadanie: 
Policz pestki w arbuzie, który jest na obrazku. 

Zrób tyle przysiadów ile jest pestek. 



 

 

  

ALOHA 

ALOHA 

mahalo 

mahalo 

KAHAKAI 

Hoaloha 

Hoaloha 

 

KAHAKAI 

ZADANIE: hawajskie słówka 

Wspólnie odczytajcie wyrazy z pól, następnie połącz 

w pary pola z takimi samymi wyrazami. Co one 

oznaczają? Spróbuj je powtórzyć.  

Słowniczek: 
ALOHA – część, witaj,  

MAHALO – dziękuję 

KAHAKAI – plaża 

HOALOHA – kolega, przyjaciel 



 

 

  

ZADANIE: SHAKA gest powitalny 

Teraz nie lada wyzwanie, gest SHAKA każdy 

wykonać próbuje! 

A gdy SHAKA pokazywać się nauczycie, rączkę w 

wyznaczonym miejscu odbijcie!  

SHAKA to: 
pozdrowienie, które musicie znać. Znaczy hang loose. To gest, 

ruch ręki, z zadartym do góry małym palcem i kciukiem. 

Oznacza także: dzień dobry, do widzenia, miłego dnia, 

powodzenia. A skąd się wziął ten „ruch”? Teorii jest tyle, że 

chyba nikt do końca nikt nie wie… 



 

 

ZADANIE: ananasowe kręgle 

Na Hawajach ananasów rośnie tysiące! 

Więc zagrajcie w kręgle ananasowe, a gdy zabawę 

zakończycie rączkę w wyznaczonym miejscu odbijcie!  

Uwaga dobra rada! 

Zamiast prawdziwych ananasów, można 

przygotować kręgle z plastykowych butelek, 

które wcześniej wystarczy pomalować na 

pomarańczowo, a z bibuły przykleić  zielone 

liście. Zamiast kuli można użyć kokosa. 


