
05 czerwiec (piątek) 

Autobus w barwach wakacji 

1. Wspólne zaśpiewanie piosenki „Koła autobusu kręcą się”: 

https://www.youtube.com/watch?v=fBFSB-EDPxE – dowolny taniec do muzyki 

2. Zabawa dydaktyczna Koła. (koła w trzech kolorach, koła w trzech wzorach, komplet kół 

w trzech kolorach z narysowanymi różnymi wzorami: kropkami, paskami, falami).  

Rodzic układa koła w trzech kolorach w szeregu, a koła we wzory w rzędzie, następnie rozkłada 

na dywanie koła w trzech kolorach z różnymi wzorami i demonstruje dzieciom, jak należy 

ułożyć koła zgodnie z kodem, np. w pierwszym rzędzie czerwone, z kropkami, czerwone w paski, 

czerwone z falami. Wybrane dzieci układają koła w odpowiednich miejscach.   

3. Zabawa masażyk – Myjnia samochodowa.  

Dzieci dobierają się parami z rodzeństwem lub rodzicem – jedna osoba jest samochodem 

(wykonuje klęk podparty), który wjeżdża do myjni, druga osoba klęczy z boku, wykonuje 

masażyk, naśladując czynności mycia auta.  

Czynności na plecach partnera:   

 polewanie wodą  gładzi dłonią plecy,  

 skrapianie szamponem  lekko uderza opuszkami palców,  

 szczotkowanie karoserii  lekko drapie szybkimi ruchami,  

 woskowanie   lekko ugniata wewnętrzną stroną dłoni,  

 suszenie samochodu  pociera, na przemian, dłońmi,  

 przecieranie szyb i lusterek wykonuje okrężne ruchy masujące.  

Przy powtórzeniu zabawy osoby zamieniają się rolami.  

4. Zabawa bieżna Parking dla autobusów. (tamburyn, kółka, woreczki gimnastyczne).  

Rodzic gra szybko na tamburynie, dzieci (kierowcy autobusów) z kółkami w rękach biegają po 

pokoju. Gdy rodzic zmienia tempo na bardziej miarowe i coraz wolniejsze, dzieci zatrzymują się 

i, idąc tyłem, parkują tak, by stanąć na jednym z woreczków gimnastycznych ułożonych pod 

ścianą. Dzieci podczas biegu naśladują głos silnika samochodowego i odgłos klaksonu, a podczas 

parkowania wydają krótkie dźwięki: pii, pii, pii, by dać sygnał innym kierowcom i uniknąć 

stłuczki.  

5. Ćwiczenia grafomotoryczne Fale morskie (duże arkusze papieru, kredki) 

Dzieci kreślą fale morskie: najpierw w powietrzu (prawą ręką, lewą ręką i obiema rękami), a 

potem po kolei rysują je na dużych arkuszach papieru. Naśladują przy tym szum morskich fal na 

głosce sz.   

6. Ćwiczenia relaksacyjne Plaża. Nagranie muzyki relaksacyjnej  

Dzieci leżą na dywanie z zamkniętymi oczami. Rodzic prosi, aby wyobraziły sobie, że leżą na 

plaży, świeci mocne słońce i jest im bardzo przyjemnie. Słychać szum morza. Słońce ogrzewa ich 

nogi, ręce, brzuch, twarz, włosy, ciepły wiatr muska ich twarze, włosy, ręce, nogi, brzuch. Są 

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


spokojne i oddychają spokojnie: wciągają powietrze nosem, wypuszczają ustami. Jest im bardzo 

miło. Dzieci powoli otwierają oczy, poruszają lekko rękami, nogami, delikatnie unoszą się i 

powoli siadają.  

7. Zabawy ruchowe przy filmikach edukacyjnym ( do wyboru) 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo 

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY 

 

 

Poniżej przykładowe karty pracy – Miłej zabawy  
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