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Poniedziałek 05.04.2021 

 

Święta Wielkanocne - animacja do piosenki 🐣- proponuje również piosenkę  

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g 

Wtorek 06.04.2021 

 „Mali strażnicy przyrody” – słuchanie wiersza. Kształtowanie postawy proekologicznej, 
zgodnej z etyką ekologiczną, poznanie pojęć ekologia, ekokultura; rozwijanie  słownika 
czynnego; budowanie poprawnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi na temat 
wysłuchanego tekstu literackiego; dbanie o przyrodę; rozumienie zależności człowieka od 
przyrody. III: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I  „Ziemia nasza planeta”- Śpiewające 
Brzdące  

I „Mali strażnicy przyrody” 

J. Kasperkowiak 

(fragment) 

Dziś ekologia modne słowo,  

przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. 

Jej strażnikami się ogłaszamy, 

od dziś przyrodzie my pomagamy. 

Nie wolno łamać gałęzi drzew,  

bo pięknie płynie z nich ptasi śpiew.  

A kiedy bocian wróci z podróży, 

gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył. 

A zimą nakarm głodne ptaki, 



sikorki, wróble, wrony, szpaki. 

Powieś na drzewie karmnik mały, 

będą ci wiosną za to śpiewały. 

Rozmowa na temat wiersza. 

 Zadajemy pytania: Rodzic zadaje pytania, np.:  

 Dziś porozmawiamy o ekologii! Czy po wysłuchaniu wiersza wiecie, co to znaczy być 
ekokulturalnym? 

  Co to jest ekologia?  
 O jakich zrachowaniach ekokuluturalnych była mowa w wierszu? 
 Co to jest przyroda? 
  Jak wy dbacie o przyrodę? 
 Wypowiedzi dzieci. 

 „Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko maszeruje, podskakując bądź  

biegając po pokoju ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo, w zależności od 
rytmu podawanego przez rodzica. Podczas przerwy w akompaniamencie rodzic głośno podaje 
nazwę koloru, np. zielony. Dziecko musi odszukać w pokoju rzecz w podanym kolorze i jej 
dotknąć. Zabawa powtarzana jest kilka razy. Jeżeli rodzic poda nazwę innego koloru, może być 
to np. kolor czarny, wówczas dziecko staje prosto w bezruchu. 

 „Proste sposoby dbania o przyrodę” – zabawa dydaktyczna. N. przygotowuje ilustracje  

 pokazujące proekologiczne zachowania. Wspólnie z dziećmi omawia sytuacje na 
obrazkach  

 i razem przygotowują listę zasad, które pomagają dbać o przyrodę, np. oszczędzamy 
wodę,  

 oszczędzamy energię elektryczną, segregujemy śmieci, używamy torebek 
wielokrotnego użytku, kupujemy produkty zapakowane w papier lub w szkło, kiedy 
możemy, wybieramy jazdę rowerem lub komunikacją miejską, a nie samochodem itp. 
rodzic wypisuje wszystkie hasła na kartce 

 „Segregujemy śmieci” – zabawa dydaktyczna.  



Dlaczego należy segregować śmieci? Co można zrobić np. ze zbieranej makulatury? Czy 
wy też segregujecie śmieci? 

 



 



 

 

 

 



 

 

• „Zrób tyle, ile słyszysz” – zabawa ruchowa. Rodzic  włącza dowolną muzykę, dziecko porusza  

się w jej rytmie po pokoju. Podczas przerwy w muzyce słuchają, ile razy rodzic  uderzy w bębenek, i tyle 
samo razy wykonuje podane ćwiczenie, np. skłony, przysiady, pajacyki, podskoki itd. 

„Hop do kosza”- zabawa z elementem rzutu. Dziecko stoi  przed miską i rzuca gnieciuchem 
do celu ; 4 razy. 

Globalne czytanie wyrazu  „odpady”– dz. dokonują analizy i syntezy słuchowej; dzielą wyraz 
na sylaby, przeliczają ilość sylab w wyrazie.  Dzieci  starsze dokonują analizy i syntezy głoskowej 
wyrazu – odpady. Określają głoskę w nagłosie i wygłosie.  (na początku i  na końcu wyrazu) 

 „Segregujemy odpady”- zabawa ruchowa z elementem matematycznym. Dziecko chodzi po 
pokoju. Na podłodze leżą (3 kartki ;żółta, zielona, niebieska ). Rodzic mówi: gazeta- dziecko 
zatrzymuje się przy niebieskim koszu , szklana butelka itp. 

„Działania proekologiczne”- rodzic zadaje pytania: 

 Czy można deptać kwiaty? 
 Czy można wyrzucać papierki na ziemię? 
 Odpowiedzi dzieci – uzasadnienie . 



„Pozbierajmy śmieci”- 6 karteczek, słomka , 3 talerzyki. Dziecko za pomocą słomki przenosi   
wg. możliwości elementy dekoracyjne; oczka- piórka- można zastąpić pociętą 
kartką(oczywiście przez dz. ) 

II „  Ekologiczny koncert” – zabawy z wykorzystaniem  instrumentu ( butelki z ryżem ) 
Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych,- zabawa inscenizowana przy 
piosence „Nasza planeta” Śpiewające brzdące. Rozwijanie pamięci słuchowej, kształcenie 
poczucia rytmu i wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Poznanie pojęć: orkiestra, 
dyrygent (IV 7).  

https://www.youtube.com/watch?v=j_f4TJcsXHo Grzechotka DIY - dydaktykamuzyka.pl 

 „Nasza planeta”  Śpiewające Brzdące – słuchanie piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

1. Nasza planeta wzywa nas, 

Na Ziemi misję zacząć czas. 

Wołamy głośno S.O.S. 

Pomoc potrzebna Ziemi jest. 

Ref. Trzeba nam zieleni, 

Czystej atmosfery, 

Segregacji śmieci, 

Pomogą w tym dzieci. 

2. Ekologiczna misja trwa, 

Sadzimy drzewa gdzie się da. 

Wołamy głośno S.O.S. 

Pomoc potrzebna Ziemi jest. 

Aktywne słuchanie piosenki przez dziecko- dziecko siedzi wygodnie wg własnego pomysłu 
,gra na butelce w czasie słuchania piosenki. 

 Rozmowa nt. piosenki, wypowiedzi nt. tekstu, co oznacza SOS  
 Realizowanie rytmu piosenki- dziecko klaszcze, tupie,  
 Analiza słuchowa zdań z piosenki 
 Dziecko ilustruje ilość wyrazów z piosenki stukaj a dłońmi o podłogę 
 Analiza słuchowa wybranych wyrazów: ekologia, planeta, Ziemia – dziecko 

wyklaskuje i liczy wyrazy 

 



S.O.S.  S.O.S. ZIEMIA rysowanie po sadzie  

 

 „Nasza planeta wzywa nas,”- zabawa ruchowa przy piosence. Rodzic włącza piosenkę 
dziecko porusza się bezpiecznie po pokoju, na pauzę w piosence rytmicznie powtarza: Nasza 
planeta wzywa nas, Na Ziemi misję zacząć czas  

„Buźki ”- ćwiczenie grafomotoryczne- rysowanie  . Dzieci 5- letnie Książka nr 3 karta pracy 6. 

 

kolorowanka  

. 

 

„Jaki to instrument” – zagadki słuchowe. Rozwiązywanie zagadek wg. Anny Urszuli 
Kamińskiej.  

Podczas zabawy . może wprowadzić słownictwo w języku angielskim. 

Z boku okrągłe pudło, a z góry 

widać wierzch z mocno napiętej skóry. 

Pałką lub dłonią uderzasz w niego. 

Bębnisz jak dobosz. Coś wspaniałego!  

(bęben – drum) 

Rurka z metalu skręcona w pętlę. 



W ustnik się dmucha i trąbi pięknie. 

Do zmiany brzmienia przyciski ma. 

Na niej w Krakowie hejnał się gra!  

(trąbka – trumpet) 

Nieduże, z drewna, w kształcie ósemki, 

lecz nadzwyczajne wydają dźwięki. 

Kładziesz na ramię, brodą przyciskasz, 

po czym na struny smyczkiem naciskasz.  

(skrzypce – violin) 

Ma skrzydło, które podnosi się w górę. 

I czarno-białą ma klawiaturę. 

Grający siada, uderza w klawisze. 

Piękna muzyka przerywa ciszę!  

(fortepian – grand piano)  

To długa rurka z otworkami. 

Gdy grasz, otworki zakrywasz palcami. 

Powietrze, które w rurkę wdmuchujesz, 

piękną melodię wyczarowuje. (flet – flute) 

 

 „W orkiestrze – prawda czy fałsz” – zabawa dydaktyczna. Rodzic  wypowiada zdania 
dotyczące orkiestry i instrumentów. Gdy usłyszane zdanie jest prawdziwe, dzieci podnoszą 
zieloną kartkę, gdy zdanie jest fałszywe, podnoszą czerwoną kartkę. Przykładowe zdania: 
Bębenek to okrągły, brzuchaty instrument. Dyrygent to człowiek grający na fortepianie. 
Gitara to instrument strunowy. Fortepian to mały instrument muzyczny. Dyrygent trzyma w 
ręku batutę. 

Środa 07.04.2021 

I „Segregujemy śmieci” – zabawy matematyczne. Poznanie zasad dbania o przyrodę;                          
-  Doskonalenie przeliczania w zakresie 9 , stosowanie liczebników porządkowych. 
Segregowanie odpadów komunalnych zgodnie z zasadami. Przeliczanie, stosowanie i 
określanie liczebności zbiorów, mniej, więcej  ( Ob. IV12, 15) 

 

 



Potrzebne materiały: 

•  duży niebieski kwadrat, duży żółty kwadrat, zielony kwadrat, śmieci np. rolka po papierze 
toaletowym, plastikowa butelka, papierowy talerzyk…korki od butelek..lub inne. Karteczki w 
kolorach: zielony, niebieskim, żółtym. 

Słuchanie wiersza pt. „Odpady” 

Pomyśl już teraz o naszej planecie, 
zanim się stanie jednym wielkim śmieciem. 
Byłby to problem nie lada - 
zatem już teraz pomyślmy o odpadach. 
Bo śmieci i odpady nie są jednakowe - 
są szklane, papierowe, także plastikowe. 
EKOPRZYJACIELE Więc posłuchaj dobrej rady i segreguj odpady. 
I od dzisiaj swych śmieci nie wyrzucaj jak leci! 
Osobno plastik, 
osobno szkło, 
osobno papier! Zapamiętaj to!! 
Słoiki, butelki duże i małe 
I opakowania, które są szklane 
Wrzuć do pojemnika z napisem SZKŁO! 
Papier, gazety oraz tektury 
Wrzuć do pojemnika niebieskiego, pożeracza makulatury. 
Sztuczne tworzywa, czyli PLASTIKI, 
Dla nich są również osobne pojemniki! 
Odpady z plastiku, a jest ich bez liku 
Muszą wylądować w żółtym pojemniku 

 



 

 



 

Kolorowanka dla dzieci – należy prawidłowo pokolorować.  

segregowanie odpadów komunalnych zgodnie z zasada 

https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU 

 



 

 „Segregujemy  śmieci”- zabawa klasyfikacyjna . Dzieci segregują śmieci lub wycięte 
wcześniej  sylwety śmieci do odpowiedniego pojemnika . 

 „Przeliczanie śmieci”- doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 9. Dziecko może 
przeliczać śmieci z ilustracji stosując liczebniki główne; 1,2,3,4,5,6 itp. 

 „Segregujemy odpady”- zabawa ruchowa z elementem matematycznym: Hop do kosza- 
na podłodze leży kartka żółta, niebieska, zielona. Dziecko porusza się po pokoju, na 
sygnał rodzica- butelka- dziecko zatrzymuje się przy zielonej kartce -, na sygnał papier- 
dziecko zatrzymuje się przy niebieskiej kartce. Na sygnał reklamówka plastikowa- dziecko 
zatrzymuje się przy żółtej kartce.  

 Warto utrwalić  z dzieckiem kolory pojemników na odpady, na przykład będąc na 
spacerze poszukać pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wyrzucić śmieci do 
właściwych pojemników zgodnie z zasadami segregacji.  

 „Co nam daje selektywna zbiórka odpadów”- rodzic wspomina, ze z plastikowych 
butelek otrzymujemy polarowe  bluzy, torebki , plecaki.  

segregowanie odpadów komunalnych zgodnie z zasada 

https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU 

https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU ekologa znak Śpieajace Brzdące 

https://www.youtube.com/watch?v=DCWeK9O5GQk  

Olek i śmieciarka https://www.youtube.com/watch?v=lAXrgqUj26k – można obejrzeć w 
wolnym czasie 

 



II  „Artystyczne przedszkolaki”; zestaw ćwiczeń gimnastycznych aktywne uczestnictwo w 
zabawach i ćwiczeniach ruchowych. ( ob. I 5) 

„ Skaczemy, biegniemy”- zabawa przy piosence #wygibasy #śpiewanki # śpiewanki 

Dzieci naśladują ruchem treść piosenki pt. „Skaczemy biegniemy”. 

https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8 

https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs 

 „Artystyczne przedszkolaki”. • bębenek, CD, wstążka – kawałek bibuły  

 gimnastyczna dla każdego dziecka, lina gimnastyczna 
 Część wstępna 
 Obrazy ruchem malowane” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko  porusza  
 się w rytmicznie po pokoju  : biegiem, marszem lub w podskokach. Na mocne klaśnięcie 

rodzica  tworzy  żywy obraz na temat podany przez N., np. „Na łące”, „Latem  
 na plaży”, „Pomagam mamie”, „Mecz piłkarski”. N. może zaproponować wymyślanie 

tytułów  
  Zabawę powtarzamy kilka razy. 
 „Poza” – ćwiczenie uruchamiające duże grupy mięśniowe. Dziecko stoi.  
 Na klaśnięcie przyjmuje różne pozy według własnych pomysłów: wykonuje skłony,  
 przysiady, staje na jednej nodze itp. Za każdym razem zmiana pozy następuje po 

klaśnięciu. Przyjęta poza trwa kilka sekund, wtedy dziecko nie rusza się. 
  Zabawa trwa 1–2 minuty. 
 Część główna 
  „Eksponaty w muzeum” – zabawa równoważna. Uczestnik zabawy ćwiczy  
  dziecko jest kustoszem muzeum i tworzy wystawę z eksponatów. Na sygnał rodzica 

dziecko przyjmuje rolę posągu, rzeźby lub innego przedmiotu znajdującego się w 
muzeum. Kustosz – rodzic ustawia swój eksponat, wymyśla pozycję, ustawia ręce, nogi, 
głowę. Po chwili następuje zmiana ról. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 „Koncert muzyczny” – ćwiczenie mięśni grzbietu. Dziecko  leży na brzuchu, opiera głowę  

 na dłoniach, złożonych jedna na drugiej. Na hasło: Koncert! Przedszkolak unosi głowę i 
ramiona nad podłogę. Dłońmi stuka przed sobą o podłogę . Po chwili wraca do pozycji 
wyjściowej. Ćwiczenie powtarzamy 6–8 razy. 

 „tańce” – ćwiczenie ze wstążką w rytm muzyki. Rodzic . daje dziecku kolorową wstążkę 
do ćwiczeń i włącza muzykę. Dziecko porusza się w rytm muzyki – tańczy  

 Wymyśla własny układ ze wstążką- bibułą. Wykonują obszerne ruchy ramionami, 
krążenia, wymachy, ruchy rąk  

 w nadgarstkach itp. Rodzic w miarę możliwości  ćwiczy razem z dzieckiem , inspiruje i 
aktywizuje nieśmiałe dzieci. 

  Zabawa trwa 2–3 minuty  
 Część końcowa 
 „Linoskoczek” – ćwiczenie przeciw płaskostopiu.  



 Przechodzenie po lince, sznurku itp.. Stawianie stopa przed stopą tak, aby jak największą 
jej powierzchnią dotykać liny. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

„Sprężynki  3 ’”-  Dziecko kładzie ręce na biodrach wykonuje 3 lub 4 sprężynki w lewo i w 
prawą stronę.  

https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs 

Tradycyjnie można zrobić zdrową przekąskę. 

https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs 

 

Czwartek  08.04.2021 

I „Wycieczka do lasu”- historyjka obrazkowa. doskonalenie koordynacji wzrokowo-
słuchowo- ruchowej w zabawach i ćwiczeniach. - oddzielenie świata fantazji od 
rzeczywistości.   Kształcenie u dzieci kompetencji językowej ob. IV 2, 10 

 Oglądanie ilustracji, rozwijanie słownictwa, wdrażanie do tworzenia dłuższych 
wypowiedzi na określony temat 

 
 Wypowiedzi dzieci nt. obrazków, formułowania ocen i wyciąganie wniosków 

 
 Dokonywanie analizy i syntezy sylabowej wyrazu: las 

 
 Dokonywane analizy i syntezy głoskowej wyrazu l-a-s 

 



 

 

 

 
 Wypowiedzi dzieci nt. zachowania się dzieci w lesie. Podkreślenie , ze należy zawsze 

zachować ciszę i dbać o przyrodę.  

II „  Duszki leśne”- zabawy muzyczno- ruchowe . Dzieci kształcą wrażliwość muzyczną, potrafią 
muzykować wykorzystując przedmioty codziennego użytku. Kształtowanie wrażliwości dzieci 
na środowisko przyrodnicze, rozwijanie ekspresji ruchowej i plastycznej. Swobodne 
odtwarzanie muzyki ruchem ciała, dostrzeganie istniejącego zagrożenia dla przyrody. 

Dzieci wiedzą jak poprawnie zachować się w lesie . 



„Przywitanie dzieci "Iskierka radości"(dzieci przekazują  uścisk dłoni rodzeństwu - rodzicowi). 

https://www.youtube.com/watch?v=2tL0TZ-fS44 Duszki leśne Chochliki  

https://www.youtube.com/watch?v=WKIjwCT_oMI    Zwierzęta leśne I Rymowanki o 
zwierzętach dla dzieci I Lulek.tv- proponuje obejrzeć film edukacyjny. 

„Duszki leśne” – słuchanie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=2tL0TZ-fS44  

„Duszki leśne”  Chochliki- słowa: Dorota Gellner muzyka: Aleksander Pałac 

Żyją w lesie małe duszki, 

które czyszczą leśne dróżki. 

Mają miotły i szufelki 

i do pracy zapał wielki. 

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne 

wstają co dzień bardzo wcześnie 

i ziewając raz po raz 

zaczynają sprzątać las. 

 

2. Piorą liście, myją szyszki, 

aż dokoła wszystko błyszczy. 

Muchomorom piorą groszki, 

bo te duszki to czyścioszki. 

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 

3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci, 

zaraz duszek za nim leci. 

Zaraz siada mu na ręce, 

grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej! 

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 

 Rozmowa z dziećmi na temat piosenki : gdzie mieszkają duszki z wiersza, jakie jest ich 
ulubione zajęcie, czy można je nazwać przyjaciółmi lasu, jak powinniśmy zachowywać się 
w lesie, czy można w lesie zostawiać śmieci? 

 Słuchanie utworu Pizzicato z płyty lub inny utwór 
 "Duchy"- zabawa ruchowa przy w/w utworze( dzieci poruszają się na palcach i "straszą 

hu-hu", przy zmianie tempa muzyki tańczą swobodnie). 



 „Tak-Nie", zabawa słowna. Dziecko otrzymują dwie kartki  z napisami tak- nie i 
odpowiadają na pytanie rodzica podnosząc odpowiednią kartkę 

  w lesie można krzyczeć, bo nikt nie słyszy 
 na pikniku papierek po batonie wrzucimy w krzaczki, bo nikt nie widzi, 
 idąc do lasu zachowujemy się cicho, by nie wystraszyć zwierząt, 
 papierki po cukierkach zabieramy ze sobą, 
 w lesie możemy zrywać napotkane kwiatki, itp. 

https://www.youtube.com/watch?v=2tL0TZ-fS44 Duszki leśne – ponowne słuchanie 
piosenki  

„Dzieci dbają o środowisko”– wiersz B. Formy proszę przeczytać wiersz 

W zgodzie z przyrodą 

żyją wszystkie dzieci. 

Kochają jasne słonko, 

które na niebie świeci. 

Nie łamią gałęzi, 

dbają o rośliny, 

podczas wycieczek do lasu 

nie płoszą zwierzyny. 

Często też dorosłym 

dobry przykład dają – 

w wyznaczonych miejscach 

śmieci zostawiają. 

Rozmowa nt. wiersza- kształcenie wypowiedzi. Dzieci wypowiadają się nt. wskazanych 
zachowań w lesie. 

Piątek 09.04.2021                                   

I „Coś z niczego” – praca plastyczno-techniczna. Wyrażanie radości z uczestnictwa w 
zabawach plastyczno-technicznych.”- Kształcenie percepcji wzrokowo- ruchowej. Rozwijanie 
twórczości dziecięcej, nabywanie umiejętności łączenia materiałów plastycznych, 
doskonalenie techniki wycinania nożyczkami, dbałość o estetyczne wykonanie pracy. Ob. IV 
2,8  

Potrzebne materiały: 

• opakowania z surowców wtórnych, np.: pudełka, butelki PET, rolki po papierze 
toaletowym, nakrętki, stare CD, oraz materiały plastyczne. Flamastry lub farby. 

Wypowiedzi dzieci nt. ekostworka-  



 Co to jest ekostworek?  
 Jak wykonać ekostworka . 
 Dziecko wybiera spośród dostępnych materiałów te, z których przygotowuje 

ekostworki – skleja je, wycina, ozdabia kolorowym papierem, flamastrami lub 
farbami.  

 Na koniec dziecko nadaje swojemu ekostworkom imię (rodzic może zapisać); 
 Dziecko globalnie czyta imię ekostworka 
 Dziecko dokonuje analizy i syntezy sylabowej imienia , przelicza ilość  sylab 
 Sprzątanie stanowiska pracy 
 Omówienie pracy. 
 Rodzic ocenia sposób wykonania 

II  „Artystyczne przedszkolaki”; zestaw ćwiczeń gimnastycznych aktywne uczestnictwo w 
zabawach i ćwiczeniach ruchowych. ( ob. I 5) 

„ Skaczemy, biegniemy”- zabawa przy piosence #wygibasy #śpiewanki # śpiewanki 

Dzieci naśladują ruchem treść piosenki pt. „Skaczemy biegniemy”. 

https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8 

https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs 

 „Artystyczne przedszkolaki”. • bębenek, CD, wstążka – kawałek bibuły  

•gimnastyczna dla każdego dziecka, lina gimnastyczna 

Część wstępna 

•Obrazy ruchem malowane” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko  porusza  

•się w rytmicznie po pokoju  : biegiem, marszem lub w podskokach. Na mocne klaśnięcie 
rodzica  tworzy  żywy obraz na temat podany przez N., np. „Na łące”, „Latem  

•na plaży”, „Pomagam mamie”, „Mecz piłkarski”. N. może zaproponować wymyślanie 
tytułów  

•Zabawę powtarzamy kilka razy. 

•„Poza” – ćwiczenie uruchamiające duże grupy mięśniowe. Dziecko stoi.  

•Na klaśnięcie przyjmuje różne pozy według własnych pomysłów: wykonuje skłony,  

•przysiady, staje na jednej nodze itp. Za każdym razem zmiana pozy następuje po klaśnięciu. 
Przyjęta poza trwa kilka sekund, wtedy dziecko nie rusza się. 

• Zabawa trwa 1–2 minuty. 

•Część główna 

•„Eksponaty w muzeum” – zabawa równoważna. Uczestnik zabawy ćwiczy  



• dziecko jest kustoszem muzeum i tworzy wystawę z eksponatów. Na sygnał rodzica dziecko 
przyjmuje rolę posągu, rzeźby lub innego przedmiotu znajdującego się w muzeum. Kustosz – 
rodzic ustawia swój eksponat, wymyśla pozycję, ustawia ręce, nogi, głowę. Po chwili 
następuje zmiana ról. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

•„Koncert muzyczny” – ćwiczenie mięśni grzbietu. Dziecko  leży na brzuchu, opiera głowę  

 na dłoniach, złożonych jedna na drugiej. Na hasło: Koncert! Przedszkolak unosi głowę i 
ramiona nad podłogę. Dłońmi stuka przed sobą o podłogę . Po chwili wraca do pozycji 
wyjściowej. Ćwiczenie powtarzamy 6–8 razy. 

•„tańce” – ćwiczenie ze wstążką w rytm muzyki. Rodzic . daje dziecku kolorową wstążkę do 
ćwiczeń i włącza muzykę. Dziecko porusza się w rytm muzyki – tańczy  

•Wymyśla własny układ ze wstążką- bibułą. Wykonują obszerne ruchy ramionami, krążenia, 
wymachy, ruchy rąk  

•w nadgarstkach itp. Rodzic w miarę możliwości  ćwiczy razem z dzieckiem , inspiruje i 
aktywizuje nieśmiałe dzieci. 

•Zabawa trwa 2–3 minuty  

•Część końcowa 

•„Linoskoczek” – ćwiczenie przeciw płaskostopiu.  

•Przechodzenie po lince, sznurku itp.. Stawianie stopa przed stopą tak, aby jak największą jej 
powierzchnią dotykać liny. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

„Sprężynki  3 ’”-  Dziecko kładzie ręce na biodrach wykonuje 3 lub 4 sprężynki w lewo i w 
prawą stronę.  

https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs Piosenka o sporcie - Mała Orkiestra 
Dni Naszych 

Tradycyjnie można zrobić zdrową przekąskę. Smacznego  

 



 

Propozycje zabaw i zajęć do pracy indywidualnej 

 Wspieranie w rozwoju manualno-ruchowym 

 „Torba na zakupy”- ozdabianie torebki śniadaniowej papierowej wg własnego pomysłu.  

 „ Butelki plastikowe”- pomoc w gnieceniu butelek przed wrzuceniem do pojemnika. 

„Pisanki”- kolorowanie wg. wzoru, wycinanie. Doskonalenie percepcji wzrokowo-ruchowej, 
kształcenie sprawności manualnej i grafomotorycznej  

Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej 

„Nitka”- nawijane nitki na ołówek lub kredkę 

Wspieranie w rozwoju „umiejętności szkolnych”; czytanie , pisanie 

Zabawa „Wywołana głoska”- rozwijanie słuchu fonemowego – rodzic podaje głoskę- m , 
dziecko podaje nazwy zwierząt, rzeczy  zaczynających się głoską m; mama, mapa, mak, miska 
itp. 

Zabawa oddechowa „Dmuchamy na kartkę papieru”- dmuchanie na kartkę papieru z 
różnym natężeniem; mocno, słabo 

Zabawa słuchowa „Jaka głoskę słyszysz?- ćwiczenie komunikacji . Nauczyciel wymawia 
wyrazy: figura, fotel, foka, figa, firanki. Dzieci wyodrębniają głoskę f w nagłosie. Ćwiczenia 
rozwijające słuch fonematyczny oraz analizę i syntezę słuchową       

Wspieranie emocji 

„Kiedy jestem wesoły to…”- wypowiedzi dzieci  

„Narysuj swoją rodzinę”- dziecko wykonuje rysunek kredkami.  



 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 


