
Grupa III  
Czerwiec II tydzień - Tematyka kompleksowa: "Świat dla odważnych"  
 
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego:  
Zadanie 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 
Obszary I 4, 5, 6, 8, 9 
II 7, 8, 9 
III  5, 6 
IV 2, 7, 8 
 
 
My się wirusa nie boimy 
„Przegoń wirusa”- zabawy rytmiczno- ruchowe przy piosence, uwrażliwienie na higieniczny tryb 
życia jako warunek zachowania zdrowia. Wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów 
higienicznych. Kształcenie świadomości, że maski są skuteczną ochroną twarzy. Kształtowanie 
poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej, umiejętności reagowania na sygnał.   
 
„Antywirusowy rap”- piosenka –śpiewa Helenka 
 https://www.youtube.com/watch?v=tAPgBy4cvLk  
 
Koronawirusie chcesz dostać tu się.  
Lecz my się nie damy, 
 Bo z domu się nie ruszamy!  

A teraz to złap  
Antywirusowy rap  
Myję ręce często  
Mydło nakładam gęsto  
I jeszcze to złapcie  
Nie kaszlę na babcie  

Koronawirusie chcesz dostać tu się.  
Lecz my się nie damy,  
Bo z domu się nie ruszamy!  
 
„A teraz to złap antywirusowy rap”- rozmowa nt. konieczności zasłaniania buzi i nosa maskami. 
Zwrócenie uwagi , że małe dzieci do 4- roku życia mogą poruszać się bez masek.   
„Nie kaszlę na babcie”- dzieci wskazują jak należy zasłaniać buzię- łokieć  
 
Zabawa przy piosence pt. „Myj ręce”- Śpiewające brzdące  
https://www.youtube.com/watch?v=NSzwTFmnUb4  
 
Zabawa „Myję ręce”- pokaz prawidłowego mycia rąk- najlepiej w łazience; instruktarzu udziela rodzic 
-zwrócenie uwagi na prawidłowe ruchy i etapy mycia rąk.    
 
Strach ma wielkie oczy 
 
„Nocne strachy” -  Katarzyna Szyngiera; słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści 
Jest już późno, środek nocy. 
Leżę w łóżku, na mnie kocyk, 
na poduszce głowa leży,  
a na głowie włos się jeży. 
bo wokoło jakieś dźwięki, 
odgłos kroków, dziwne brzęki,  

https://www.youtube.com/watch?v=tAPgBy4cvLk
https://www.youtube.com/watch?v=NSzwTFmnUb4


mysz chrobocze, zegar tyka – 
dość upiorna to muzyka. 
Muszę znaleźć jakiś sposób, 
by się pozbyć tych odgłosów. 
Jeszcze chwila do namysłu – 
W końcu nie brak mi pomysłów. 
Hm… Nie zrobię z siebie tchórza, 
co tam strachy, lęki, burza… 
Wolę sobie smacznie spać, 
zamiast się tak strasznie bać. 

  Dzieci uważnie słuchają utworu, a następnie odpowiadają na pytania. Przykładowe 

pytania: Jakie dźwięki słyszał bohater wiersza? Dlaczego w nocy się boimy? Czy miałaś/eś 

kiedyś straszny sen? Jaki? Co wtedy zrobiłaś/eś? 

 
„Jak pokonać nocne strachy?” – giełda pomysłów. Rozmawiamy z dziećmi o przyczynach 
występowania lęków, odnosimy się do gier komputerowych czy nieodpowiednich dla dzieci filmów. 
Następnie przygotujmy sylwetę stracha, na której wspólnie z dziećmi narysujmy i zapiszmy sposoby 
na przezwyciężenie lęku przed ciemnością i nocnymi strachami. Na koniec odczytajmy wszystkie 
propozycje i powieśmy sylwetę w widocznym miejscu.   
 
„Magiczna gwiazda” – praca plastyczno-techniczna. Opowiedzmy dzieciom o magicznej gwieździe 
oraz jej mocy chroniącej przed lękami. Następnie udostępnijmy szablony gwiazdek, folię aluminiową, 
ruchome oczka, kolorową bibułę oraz inne materiały niezbędne do stworzenia własnej gwiazdy. Po 
skończonej pracy dzieci opowiadają o swoich gwiazdkach opiekunkach. Mogą je zawiesić nad 
łóżkiem. Pomoce: sylweta gwiazdy dla każdego dziecka, folia aluminiowa, ruchome oczka, kolorowa 
bibuła, klej, taśma klejąca, wstążka 
 
„Mój najpiękniejszy sen” – opowiadania dzieci. Dzieci siadają w kręgu, nauczyciel pokazuje im 
kolorową poduszkę, która pozwoli wszystkim przypomnieć sobie najpiękniejszy sen. 
 
Siła odwagi 
 
„Rycerskie opowieści” – zabawa słowna metodą niedokończonych zdań. Zaproponujmy dzieciom  
wspólne układanie opowieści o odważnym rycerzu. Wypowiadamy kilka pierwszych zdań. 
W kolejnym etapie mówimy początek zdania a dzieci je kończą. W czasie opowieści można też 
korzystać z sylwet postaci.  
 
„Zamek księżniczki lub zamek rycerza” – ćwiczenia graficzne. Dzieci rysują zamek, a następnie go 
kolorują. Zwracamy uwagę na właściwy sposób trzymania kredki. 
  
„R czy L?” – zabawa w wyszukiwanie wyrazów. Poprośmy dziecko, by wyszukało jak najwięcej 
wyrazów rozpoczynających się głoską R i głoską L. Jeśli dziecko ma problem możemy wówczas sami 
podawać wyrazy, zaś dziecko musi wskazać jaką głoską rozpoczyna się podany wyraz.   
 
 
„Odważny czy lekkomyślny?” – dyskusja, swobodne wypowiedzi dzieci. Przedstawiamy dzieciom 
dwie sytuacje i prosimy o ocenę zachowań bohaterów:  

Kasia bała się jeździć rowerem na dwóch kółkach. Rodzice uczyli ją, przekonywali, że jest już 
gotowa, że na pewno sobie poradzi, ale Kasię wciąż paraliżował strach. Któregoś dnia koleżanka Kasi, 
Ola, przyjechała na nowym rowerze. Był piękny, kolorowy, a siodełko miał mięciutkie jak poduszka. 
Kasia bardzo chciała przejechać się na rowerze Oli. Niestety, nie miał bocznych kółek, więc bała się na 
niego wsiąść. Jednak chęć jazdy i namowy Oli przekonały ją, żeby spróbować. Ruszyła niepewnie, 



zatrzymała się na chwilę, jeszcze raz odepchnęła się od ziemi i pojechała. A Ola stała, patrzyła 
z uśmiechem i biła Kasi brawo.  

Jaś wybrał się z kolegami na plac zabaw. Nudziło się im, więc postanowili urządzić zawody 
w skakaniu z drabinek. Wchodzili na coraz wyższe szczebelki i skakali. Jaś spróbował z pierwszego, 
drugiego i trzeciego szczebla, ale wyżej się bał. Kiedy spoglądał w dół i widział, jak daleko musi 
skoczyć, ogarniał go lęk. Myślał o tym, że może się przewrócić, rozbić kolana, a może nawet złamać 
nogę. Koledzy skakali i roześmiani namawiali Jasia. Chłopiec bardzo chciał być odważny. Mimo 
niebezpieczeństwa zdecydował się spróbować. Skoczył… i upadł na ziemię. Ręka tak go bolała, że miał 
łzy w oczach. Podniósł się i, nie żegnając się z nikim, smętnie poszedł do domu.  

Dzieci własnymi słowami oceniają zachowania bohaterów. 
 
„Kogo można nazwać bohaterem?” – opracowanie listy atrybutów. Pytamy: Kogo możemy nazwać 
bohaterem? Jakie cechy powinien mieć bohater? Jakie czyny możemy przypisać bohaterom? Czy 
mieliście okazję zostać bohaterami? Dzieci udzielają odpowiedzi.  
 „Jestem odważna/-y, ponieważ…” – opowiadania dzieci na podstawie własnych przeżyć. 
Przypominamy dzieciom znaczenie pojęcia „odwaga” i  opowiadamy o sytuacji, kiedy sami 
wykazaliśmy się odwagą. Następnie prosimy, aby dzieci opowiedziały o swoich przeżyciach 
i doświadczeniach wymagających odwagi.   
„Oliwa sprawiedliwa na wierzch wypływa” – eksperymentowanie oraz szukanie odniesień do 
potocznego powiedzenia. Stawiamy przed dziećmi szeroką miskę z wodą i pojemnik z olejem. Obok 
kładziemy piórko. Następnie wlewamy do wody olej. Dzieci biorą piórko, ostrożnie moczą je 
w wodzie z olejem i uważnie oglądają. Omawiamy z dziećmi ich spostrzeżenia. Pytanie pomocnicze: 
Co się stało z olejem wlanym do wody? Co się stało z piórkami? Czy ptak z zalepionymi olejem 
piórami mógłby latać? Następnie zapoznajemy dzieci z powiedzeniem: „Oliwa sprawiedliwa na 
wierzch wypływa”. Dzieci na podstawie wykonanego eksperymentu próbują znaleźć odniesienia do 
potocznego powiedzenia. Słuchają objaśnień: Kłamstwo, oszustwo zawsze, wcześniej albo później, 
zostanie odkryte, ujawnione i sprawiedliwie ukarane – tzn. wyjdzie na wierzch, tak jak oliwa, która 
wypływa na powierzchnię wody. Dzieci mogą podać własne przykłady ilustrujące przysłowie. 
  
„Sport dla odważnych” – zabawy ruchowe. 
 „Ślizgi w klęku” – dzieci siadają w siadzie klęcznym na kocyku. Na sygnał a, odpychając się dłońmi od 
podłogi, ślizgają się na kocykach po całej sali.   
„Ślizgi w leżeniu na brzuchu”; rozstawiamy w odległości około 1 m od siebie pachołki lub inne 
przeszkody, np. krzesełka. Dzieci leżąc na brzuchu na kocyku, odpychają się rękami i wykonują ślizg 
między przeszkodami – ćw. mn grzbietu.   
„W siadzie ugiętym na kocyku między przeszkodami” – ćwiczenie mięśni brzucha. Dzieci na złożonym 
na połowę kocyku, w siadzie ugiętym, z rękoma na kolanach, odpychają się stopami i przejeżdżają 
między przeszkodami, a następnie wracają na swoje miejsca.  
„Froterka” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.  Dzieci składają kocyk, kładą na nim piórko i swoje 
dłonie. Odpychając się z wyprostowanymi w kolanach nogami, przesuwają powoli kocyk tak, aby 
piórko z niego nie spadło. 
 „Hulajnoga” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci składają kocyki tak, aby miały podłużny 
kształt. Jedną stopę stawiają na kocyku, drugą odpychają się raz prawą, raz lewą stopą, jakby jechały 
na hulajnodze. 
 „Przejazd tyłem na kocyku” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci leżą tyłem na kocyku 
z ugiętymi w kolanach nogami, ręce leżą na brzuchu. Odpychając się nogami, wykonują ślizg do tyłu. 
Bardzo ważne jest, aby podczas wykonywania ćwiczenia dzieci nie odrywały pośladków od kocyka.  
„Holowanie pojazdów” – ćwiczenie mięśni grzbietu. Jedno dziecko z pary leży przodem na kocyku,   
„Składamy kocyk” – ćwiczenie mięśni brzucha i ćwiczenie stóp. Dzieci składają stopami kocyk tak, aby 
był możliwie jak najmniejszy.   


