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CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 bierze udział w zabawach ruchowych 

 wyraża zrozumienie świata podczas zabaw konstrukcyjnych  

 układa z włóczki kształt litery 

 odgrywa rolę 

 ilustruje ruchem treść opowieści ruchowej 

 wykonuje polecenia według instrukcji 

 orientuje się w przestrzeni  

 słucha muzyki 

 wykonuje ekspresję ruchową do muzyki  

 rozwiązuje zagadki  

 jest sprawne ruchowo 

 

 

 „Domki z patyczków”- zabawa konstrukcyjna 

Dziecko dostaje patyczki do lodów lub gałązki i buduje z nich kształty domków. Konstrukcje 

wznosi na dywanie lub przykleja ja na karton. 

 „Jakim jestem zwierzęciem?”- zabawa pantomimiczna  

Dziecko naśladuje ruchy i odgłosy zwierząt, pozostali uczestnicy zabawy rozwiązują zagadkę, 

gdy tak się stanie następuje zamiana miejsc. 

 „Litery”- zabawa dydaktyczna  

Dziecko dostaje pocięte kawałki włóczki/ sznurka i układa z nich literę, którą wymówił 

rodzic. Jeśli mu się uda rodzic zajmuje układa literkę podaną przez dziecko.   

 

 

 

 



 Ćwiczenia poranne-  12 czynności, powtarzamy je do piątku 

 

 
 

 

„ Orientuj się”- ćwiczenie z orientacji przestrzennej KP 4 ćw.1 s.48-49. 

Dziecko nalepia naklejki zgodnie z instrukcją zawierającą określenia stosunków 

przestrzennych: na, pod, obok, nad, w. Utrwala nazwy mieszkańców łąki. 

 "Zabawa w chowanego"- opowiadanie dla dzieci- Łąka w maju - wychowanie przedszkolne 

i wczesnoszkolne https://www.youtube.com/watch?v=hwHrtKLjzCo   

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


 

 Ćwiczenia gimnastyczne -  Profilaktyka płaskostopia i ćwiczenia wzmacniające mięśnie 

grzbietu 
Rodzic i dziecko lub dzieci w pozycji siedzącej 

 Co narysowałem? – rysujemy zakrętką butelki (trzymaną przez palce stóp) litery, 

cyfry, figury, zadaniem drugiej osoby jest odgadnąć co zostało zapisane/narysowane 

 Podaj butelkę! – turlanie stopami butelki  do siebie 

 Porządkuj – wrzucanie do butelki palcami stóp np. żołędzi, kulek papierowych, 

pogniecionych wcześniej stopami 

 Grzechotka – butelka wypełniona wodą z brokatem jest trzymana przez palce stóp, 

zadaniem dzieci jest potrząsanie butelką „grzechotką” w dowolnym rytmie, rytm może 

naśladować druga osoba 

Rodzic i dziecko lub dzieci w pozycji leżącej 

 Grzechotka nr 2 – jak wyżej, z tą różnicą, że butelkę trzymają ręce w leżeniu na 

brzuchu (łokcie w górze) 

 Kółka – leżymy na brzuchu, rodzic trzyma butelkę w wyprostowanych rękach, 

dziecko obiema rękami (łokcie uniesione) wrzuca na butelkę kółka/obręcze. związane 

w pętlę sznurówki 

 Złap mnie – rodzic trzyma butelkę wyprostowanych rękach. Dziecko czołga się do 

butelki, by np. nakleić na niej naklejkę lub ją przewrócić w określonym czasie (rodzic 

liczy np. do 8, 10 ) 

 Kręgle – potrzebujemy do tej zabawy więcej butelek. Leżąc na brzuchu w pewnej 

odległości od butelek “kręgli” przewracamy je tocząc piłkę palcami stóp lub rękami 

(łokcie uniesione, w bok). 

 „Po kole do przodu i do tyłu”- zabawa równoważna 

Rodzic układa ze wstążki koło. Dziecko maszeruje po nim stawiając kroki do przodu i do 

tyłu- starają się utrzymać równowagę i nie wypaść poza wstążkę. 

 „Odgłosy na łące”- zabawa dźwiękonaśladowcza  

Rodzic naśladuje odgłosy zwierząt, które można spotkać na łące. Dziecko powtarza odgłos                  

i nazywa zwierzę np:  

Bzzzzzzzz- pszczoła,  

Ssssssssss- wąż,  

Cccccccccc- świerszcz,  

 Kum, kum, Kum, kum - żaba,   

kle, kle, kle, kle,- bocian,  

kic, kic, kic, kic- zając, 

 hu, hu, hu, hu- sowa itp. 

 „Wesoła łąka” – ekspresja ruchowa do utworu muzycznego 

Dzieci pląsają po pokoju, naśladując różnych mieszkańców łąki: motyle, pszczółki, koniki 

polne. 

https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE  Antonio Vivaldi „Lato” 

 

 „Mieszkańcy łąki”- rozwiązywanie zagadek tematycznych 

 

Na zielonej łące 

Spacerują ich tysiące. 

Dzielnie maszerują, 

Mrowisku budują. 



- MRÓWKI- 

Mniejszy niż koń, lecz także konik 

W trawie sobie cyka, kolor ma zielony. 

- KONIK POLNY- 

Na barwnych skrzydłach ma wzorów wiele. 

Nie pomylcie go z kwiatem, moi przyjaciele. 

- MOTYL- 

Wolno, wolniutko chodzi po świecie, 

Swój własny domek nosi na grzbiecie. 

- ŚLIMAK- 

Wrócił do nas z dalekiej strony, 

Ma długie nogi i dziób czerwony. 

- BOCIAN- 

W nocy widzi i poluje 

Często głośno pohukuje. 

A gdy rano słonko wstaje,  

Na spoczynek się udaje. 

- SOWA- 

Jestem mała i zielona,  

W trawie całkiem zanurzona 

Moim hobby jest pływanie, 

 Stylem moim pływają panie. 

lubię muchy i komary 

daj mi buzi, będą czary. 

- ŻABA- 

Cały szary podskakuje 

Za kapustą wypatruje 

Przed lisem ze strachu drży 

I ucieka 1, 2, 3. 

-ZAJĄC-  

Ich kryjówka bywa kwiatek 

Ile kropek, tyle latek 

Ich skrzydełka są w kropeczki 

To są właśnie…. 

-BIEDRONECZKI- 

 

 

 Znajdź różnicę między obrazkami – jest ich 5. 

 



 
 

 

 

 

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy miłego dnia 

Wychowawczynie 


