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Temat dnia: Bezpiecznie nad wodą. 

1.  Ćwiczenia oddechowe Która żaglówka popłynie dalej? 

Kartki papieru. 

Dziecko zgniata kartkę, tworząc kulkę. Następnie ustawia żaglówkę na krawędzi stolika i 

mocno dmucha.  

2. Rozmowa na temat zasad bezpiecznego przebywania nad wodą. 

Rodzic  prosi dziecko, aby powiedziało, jak należy zachowywać się nad wodą. Dziecko 

odpowiada na pytanie: Czego nie wolno robić nad wodą?, a rodzic dopowiada (np. wchodzić 

samodzielnie do wody bez opieki rodziców, oddalać się od rodziców, kąpać się w głębokiej 

wodzie, gdy ktoś nie umie pływać). Dziecko dzieli się również swoimi doświadczeniami, jak 

można spędzać czas nad wodą (np. budować zamki z piasku, łowić ryby, kopać dołki, pływać 

na strzeżonym przez ratownika kąpielisku lub popłynąć statkiem). 

3.  Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski cz. 

Lusterko dla każdego dziecka. 

Rodzic  objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski cz. Dziecko powtarzają głoskę cz; 

kontrolując w lusterku pracę języka. Głoska cz jest głoską przedniojęzykowo-dziąsłową, 

zwarto-szczelinową. Powstaje przez uniesienie języka za górne zęby, do wałka dziąsłowego, z 

jednoczesnym zwarciem zębów i wysunięciem zaokrąglonych warg do przodu. 

4. Ćwiczenia grafomotoryczne Tory pociągu. 

Długie arkusze papieru, kredki. 

Rodzic  rysuje szyny, a dziecko kreśli między nimi linie pionowe, czyli podkłady, 

jednocześnie wymawiając sylaby: cza, czo, cze, czu, czy. 

5. Rozmowa na temat: Co robić, gdy się zgubię na wakacjach? 

Rodzic  prosi, aby dziecko odpowiedziały, co powinno zrobić, gdy się zgubi na wakacjach. 

Sprawdza, czy dziecko wie, jak się nazywa, w jakiej miejscowości mieszka. Tłumaczy, co 

może pomóc w takiej sytuacji: poproszenie o pomoc przedstawiciela służb mundurowych 

(np.: policjanta, ochroniarza, strażnika miejskiego) lub rodzinę z dziećmi, ratownika; noszenie 

ubrań z wszywką, na której znajduje się numer telefonu do rodziców, bransoletka na rękę z 

numerem. 

6.  Zabawa językowa Co lata, pływa...? 

Zabawki lub obrazki: samolot, samochód, pociąg. 

Rodzic  prezentuje kolejne zabawki (obrazki). Zadaniem dziecka jest dopowiedzenie, co robi 

dany pojazd (np. pociąg – jedzie). Rodzic może zapytać, co jeszcze jeździ, pływa, lata... 

7. Ćwiczenia w pozycji leżącej – Zabawy nad wodą. 



• Deska – dzieci leżą na brzuchu, mają proste ręce wyciągnięte przed siebie, proste nogi 

unoszą nad podłogę i opuszczają. 

• Pływanie żabką – dzieci w leżeniu na brzuchu naśladują pływanie – energicznie wykonują 

ruchy rękami i nogami. 

• Styl grzbietowy – dzieci w leżeniu na plecach, prostują ramiona za głową, przesuwają je 

szerokim łukiem po podłodze w stronę ciała i unoszą ręce górą do początkowej pozycji przy 

głowie. 

• Rowerki wodne – dzieci w parach leżą na plecach, stykają stopy ze stopami partnera, 

uginają jedną nogę, a drugą prostują naprzemiennie – jak przy pedałowaniu na rowerze. 

• Ćwiczenia w pozycji siedzącej. 

• Wiosłowanie – dzieci w parach siadają na podłodze w rozkroku, z prostymi nogami, łączą 

stopy ze stopami partnera, chwytają się za ręce i lekko pociągają, wykonując lekki skłon i 

wychylenie do tyłu. 

• Samoloty – dzieci siadają w parach w siadzie skrzyżnym, naprzeciw siebie. Jedno z nich 

przyjmuje rolę pilota i wykonuje ruchy tułowiem i rękami wyprostowanymi w łokciach, 

szeroko rozchylonymi na boki. Drugie dziecko na zasadzie lustra powtarza te ruchy. 

Następuje zmiana ról. 

• Ćwiczenia w pozycji stojącej. 

• Pływanie kraulem – dzieci wymachują prostymi ramionami naprzemiennie, do przodu oraz 

do tyłu, z lekkim pochyleniem tułowia w przód i w tył. 

• Przeciąganie się – dzieci, po wyjściu z namiotu, wykonują w staniu, z lekko rozstawionymi 

nogami, wymachy ramion w górę, w przód i na boki. 

• Wspinaczka – dzieci wykonują marsz w miejscu z wysoko uniesionymi kolanami, uderzają 

lekko prawą dłonią w lewe kolano i lewą dłonią w prawe kolano. 

• Lot balonem – dzieci podają sobie ręce i zbliżają je do siebie. Nadmuchują balon – 

wykonują kilka kroków w tył, prostują ręce w łokciach i rozchylają je szeroko na boki. 

Powoli obracają się w kole z przemieszczaniem się po sali. 

• Przejście przez kładkę nad strumieniem – dzieci przechodzą po narysowanej kredą linii 

stopa za stopą, z jednoczesnym uniesieniem rąk w bok. 

• Wycieczka – dzieci maszerują para za parą po sali. 

• Marsz w miejscu z wymachem rękami ugiętymi w łokciach (również w dalszych 

ćwiczeniach). 

• Krok dostawny w bok (np. w stronę drzwi), powrót. 

• Krok dostawny w bok (np. w stronę okna), powrót. 

• 4 kroki w lewo (np. do okna), 4 kroki w prawo. 

• 4 kroki w prawo (np. w stronę drzwi), 4 kroki w lewo. 



• Uderzenie lewą dłonią w uniesione prawe kolano, naprzemiennie z uderzeniem prawą dłonią 

w uniesione lewe kolano. 

• Marsz w miejscu z wymachem prostymi rękami w bok i w górę. 

• Marsz z jednoczesnymi wymachami ręką nad głową (raz lewą, raz prawą ręką). 

• Marsz w miejscu z prostymi rękami, wyciągniętymi w bok, i otwartymi dłońmi 

skierowanymi raz do 

góry, raz do dołu. 

• Cały układ powtarzamy, a po skończeniu następuje część relaksacyjna. Dzieci układają się 

w wygodnej pozycji na podłodze, zamykają oczy i odpoczywają. 

 


