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Temat: Dawno temu – teraz – w przyszłości 

1. „Kotki piją mleko” – zabawa ruchowa z czworakowaniem. Dzieci w siadzie na 

piętach kładą ręce na ziemi, głowę opierają na rękach – „kotki śpią”. Kładziemy 

naprzeciwko dziecka  „miskę z mlekiem” – czyli no pustą miskę.  „Kotki” budzą się – 

wyciągają grzbiet w górę, miauczą i idą do misek z mlekiem, piją mleko, obchodzą 

miskę wokoło, następnie znów zasypiają – wracają do pozycji wyjściowej. 

 

2. „Skoczny języczek” – ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne. Czytamy 

opowiadanie i pokazujemy dziecku jakie ćwiczenie ma wykonać. 

Języczek, kiedy nie śpi, nie chce siedzieć spokojnie. Ale tym razem zaczęła żuchwa – chciała, 

by zęby kłapały jak najgłośniej (opuszczanie żuchwy i podnoszenie, zęby uderzają o siebie). 

Spodobało się to Języczkowi. On też chciał skakać – z górnej wargi na dolną (przenoszenie 

języka z górnej wargi na dolną). A teraz na boki (przenoszenie języka z prawego kącika ust do 

lewego, język nie opiera się na wardze). Potem z ząbka na ząbek (dotykanie czubkiem języka 

każdego ząbka – najpierw na górze, potem na dole). Jeszcze mu mało podskoków (uderzanie 

czubkiem języka o podniebienie górne). Na koniec – zjeżdżalnia (przesuwanie języka środkiem 

podniebienia, od górnych zębów jak najdalej w kierunku gardła). Co to? Koniec zabawy? 

Zęby nie chcą go przepuścić? Przeciśnie się jakoś! (przeciskanie języka między zbliżonymi 

zębami górnymi i dolnymi). Koniec – buzia się zamyka (zakładanie wargi górnej na dolną, 

dolnej na górną). Odpocznij, Języczku... (uśmiech ze złączonymi wargami, odciąganie 

kącików ust) 

3.  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem woreczków i skakanki. I 

  Dzieci siadają na obwodzie koła w siadzie skrzyżnym. Dajcie dziecku woreczek – 

może być z ryżem  . 

 – „Nie zgub woreczka” – ćwiczenie równowagi. Na hasło: Idź i nie zgub woreczka, 

dzieci wstają, kładą woreczek na głowie i poruszają się po obwodzie koła, starając się 

nie zgubić woreczka. Na hasło: Usiądź i nie zgub woreczka – dzieci siadają w siadzie 

skrzyżnym twarzami zwróconymi do środka koła. Ćwiczenie można powtórzyć kilka 

razy.  

  „Szczur w siadzie prostym” – ćwiczenie mięśni brzucha. Dzieci siedzą w siadzie 

prostym podpartym. Rodzic stoi 2 m od dziecka i przywiązuje do końca skakanki 

woreczek, który w zabawie będzie „szczurem”. Na hasło: Szczur biegnie-rodzic , 

trzymając wolny koniec skakanki, obraca się i kręci skakanką tak, aby woreczek 



przesuwał się po podłodze. Dzieci, broniąc się przed „ugryzieniem szczura”, unoszą 

nogi nad podłogę, przechodząc do siadu równoważnego.  

  „Nie dotknij woreczka” – ćwiczenie z elementem czworakowania.  

Dzieci, stojąc kładą przed sobą woreczek. Na hasło: Idź i nie dotknij woreczka – 

maszerują na czworakach po obwodzie koła, tak aby nie dotknąć znajdujących się 

między rękoma i nogami woreczków 

 „Stań na woreczku” – ćwiczenie stóp.  

Dzieci, podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu stoją, a woreczki leżą na podłodze 

przed nimi. Na hasło: Biegnij! dzieci biegają na palcach po obwodzie koła. Na hasło: 

Stań na woreczku! zatrzymują się i stają na leżącym najbliżej woreczku, starając się 

stopami zakryć jak największą jego powierzchnię. 

  „Szczur w  leżeniu przodem” – ćwiczenie mięśni grzbietu. 

 Dzieci w  leżeniu przodem, z twarzami zwróconymi do środka koła i wyciągniętymi 

przed siebie, wyprostowanymi rękoma. Na hasło: Szczur biegnie – rodzic,  trzymając 

wolny koniec skakanki, obraca się i kręci skakanką tak, aby woreczek przesuwał się 

po podłodze. Dzieci, chcąc uniknąć „ugryzienia szczura”, unoszą ręce, głowę i klatkę 

piersiową. Po „przebiegnięciu szczura” opuszczają ręce.  

 „Dzień dobry, do widzenia” – ćwiczenie mięśni karku. Dzieci siedzą w siadzie 

klęcznym na obwodzie koła, ręce ułożone wzdłuż tułowia, woreczek na głowie. Na 

hasło: Dzień dobry – dzieci wykonują skłon głowy w przód tak, aby woreczek spadł 

z głowy. Na hasło: Do widzenia – wykonują skłon głowy w tył. Ćwiczenie można 

powtórzyć kilka razy.  

  „Dziurawy balonik” – ćwiczenie oddechowe. Na hasło: Nadmuchujemy balon – 

dzieci zwijają dłonie w pięści, przykładają do ust i naśladują czynność 

nadmuchiwania balonu. Na hasło: Dziurawy balonik – wypuszczają powoli 

powietrze ustami, naśladując uchodzące z balonu powietrze. 

4. „Duża Maria – mała Marysia” – ćwiczenia słownikowe poszerzające kompetencje 

językowe dzieci. Dzieci wraz z  nauczycielem siedzą na dywanie. Rodzic pokazuje 

fotografię małego dziecka i  przedstawia je, np. To jest Anna lub To jest Ryszard. 

Następnie pyta: – Jak można się zwracać do kogoś o imieniu (tu imię), kiedy jest 

dzieckiem? – A jak, kiedy jest dorosłą osobą? (pokazuje wizerunek dorosłej osoby). 

Zwróćcie uwagę na fakt, że w różnych sytuacjach imię może różnie brzmieć. 

W odniesieniu do dzieci oraz bliskich osób używa się zdrobnień, a czasami też 

zgrubień. Następnie proponuje dzieciom zastanowienie się, jak brzmią imiona ich i ich 

najbliższych w trzech wariantach. Niech dziecko opowie o sobie, mówi jak ma na imię, 

oraz wymieni imiona swoich najbliższych, podając jak najwięcej zdrobnień i chociaż 

jedno zgrubienie. Dzieciom, które mają problem ze znalezieniem zdrobnień, należy 

pomóc, zadając pytania pomocnicze, np.: Jak w domu babcia nazywa mamę?.  

 

5. Karta pracy – do wyboru!  

 

Powodzenia 


