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1. „Słonko świeci – deszczyk pada” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci stają 

przy ścianie lub w innym wyznaczonym miejscu. Słonko świeci! – dzieci w dowolny 

sposób poruszają się (spacerują, biegają, podskakują), a na zawołanie: Deszczyk pada! 

– dzieci wracają na poprzednie miejsca. Urozmaicenie zabawy stanowi naśladowanie 

spadających kropel deszczu (rytmiczne klaskanie i wymawianie słów: kap... kap...).  

2.  „Skąd się bierze ciepło?” – burza mózgów. Omówcie różne źródła ciepła, np. 

słońce, kaloryfer, piec, grzejnik, ognisko. Zachęć dziecko do poszukania odpowiedzi 

na kilka pytań: 

– Dlaczego jest ciepło?  

– Co jest źródłem ciepła?  

– Czemu ono służy? 

3. „Ciepło-zimno” – zabawa dydaktyczna doskonaląca spostrzeganie, odnajdywanie 

ukrytych przedmiotów dzięki wskazówkom innych dzieci. Na początku zabawy 

należy pokazać dziecku, co zamierzamy schować, po czym poprosić, aby zamknęło 

oczy lub wyszło na moment i ukryć daną zabawkę. Kiedy szukające dziecko zbliża się 

do przedmiotu mówimy: Ciepło, cieplej..., a gdy już jest przy przedmiocie, mówią: 

Gorąco, parzy! I odwrotnie, gdy się oddala, mówią: Chłodno, zimno, lodowato... 

Należy dać możliwość chowania zabawek również dzieciom lub kierować się ich 

wskazówkami w tym zakresie 

4. „Ale kolorowe te ryby!” – oglądanie, liczenie, klasyfikowanie i kolorowanie ryb. 

Obejrzyjcie ilustracje przedstawiające zbiorniki wodne i ich mieszkańców – ryby. 

Porozmawiajcie o środowisku wodnym i warunkach życia w wodzie. Dzieci 

wypowiadają się na temat ryb, mówią na podstawie swojej dotychczasowej wiedzy.  

https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ&feature=share&fbclid=IwAR2a9ei5bVJMnBk7pg4csvLiFgkbtYlbQ3YnwVOmsguAZB1rmzg50X70NVM
https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ&feature=share&fbclid=IwAR2a9ei5bVJMnBk7pg4csvLiFgkbtYlbQ3YnwVOmsguAZB1rmzg50X70NVM


Prezentacja  fotografii i ilustracji różnych gatunków ryb, szczególnie tych, które 

zamieszkują rafę koralową, ze względu na ich różnobarwne ciała. Następnie dzieci 

liczą, klasyfikują, ustalają kolejność według wielkości.  

Na zakończenie zajęć wykonują zadanie na karcie pracy – przeliczają płetwy ryb 

i kolorują je zgodnie z poleceniem. KARTA PRACY STR 11 
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5. „Zabawy w deszczu” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Uszykujcie krzesła  

 

– „Dotknij krzesełka” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci biegają między 

ustawionymi w różnych miejscach krzesełkami. Na hasło: Uwaga! – zatrzymują się 

przy krześle, a rodzic określa, jakimi częściami ciała mają je dotknąć, np. nogą i ręką, 

obiema nogami, łokciem i kolanami. Ćwiczenie można powtórzyć kilka razy. 

 – „Ślimak chowa się pod liściem” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci 

czołgają się między rozstawionymi krzesełkami. Na hasło: Ślimak chowa się pod 

liściem – wpełzają pod krzesełko i kładą się na brzuchu z rękoma pod brodą. 

– „Powódź” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci we wspięciu na palcach 

maszerują po między krzesełkami. Na hasło: Powódź! – stają obunóż na najbliższym 

krzesełku. Ćwiczenie można powtórzyć kilka razy. 

– „Zdmuchnij piórko” – ćwiczenie oddechowe. Dzieci kładą na krzesełku otrzymane 

od rodzica piórko. Na hasło: Zdmuchnij piórko, siedząc w  siadzie klęcznym, z  

rękoma splecionymi za plecami, pochylają się i zdmuchują piórko z krzesełka. 

Ćwiczenie można powtórzyć kilka razy.  



– „Slalom z woreczkiem” – ćwiczenie z elementem czworakowania. Dzieci, rzucając 

przed siebie woreczek, na czworakach przechodzą między rozstawionymi 

krzesełkami. Ćwiczenie trwa około dwóch minut.   

– „Pływamy żabką” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci kładą się 

przodem na siedzeniu krzesełka, tak aby uniesione i wyprostowane nogi i ręce 

wystawały poza nie. Na hasło: Pływamy żabką – wykonują nożyce pionowe nogami, 

naśladując ruchy jak przy pływaniu. Ćwiczenie można powtórzyć kilka razy.  

– „Usiądź na krzesełku” – ćwiczenie wyprostne. Dzieci maszerują we wspięciu na 

palcach między ustawionymi krzesełkami. Na hasło: Usiądź na krzesełku – siadają na 

najbliższym krześle. Przy każdym powtórzeniu zabawy jest o jedno krzesełko mniej. 

Zabawa kończy się, gdy ostatnie dziecko usiądzie na ostatnim krześle. 

6. „Malowanie deszczu” – zajęcia plastyczne przy muzyce. Dzieci siedzą przy stole 

i stukają opuszkami palców w blaty stolików, w tempie słuchanej muzyki. Przed 

dzieckiem leży karton z bloku technicznego (o znacznie podwyższonej gramaturze) 

uprzednio nasączony przez rodzica wodą za pomocą gąbki lub spryskiwacza. Ważne, 

aby kartony były w znacznym stopniu mokre, ale nie całkiem przemoczone 

(utrudniłoby to późniejsze zebranie prac). W dalszej kolejności dziecko macza palce 

w gęstej niebieskiej farbie (w różnych odcieniach, np. każdy palec w innej) 

i kontynuują wystukiwanie rytmu do słuchanej muzyki na mokrych kartonach. Farba 

na wilgotnym podłożu efektownie się rozpływa, tworząc jedną niebieską płaszczyznę. 

Prace należy dokładnie wysuszyć; posłużą do dalszych działań plastycznych w  

kolejnych dniach 

Link do muzyki https://www.youtube.com/watch?v=vTAkV93vNaA 

https://www.youtube.com/watch?v=vTAkV93vNaA

