
NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI 

 

„Wszyscy lubimy się bawić” 

 

 

1. Ćwiczenia oddechowe- „Słomki”. 

Słomka do napojów; małe elementy, wycięte ozdobnym dziurkaczem do papieru; pojemnik. 

Osoba dorosła w jednym końcu pokoju, np. na stoliku wysypuje małe papierowe elementy 

wycięte z dziurkacza. Dziecko kolejno przenosi je za pomocą słomek do napojów – po 

jednym elemencie – do pojemnika. 

 

2. Nauka I zwrotki piosenki Piłka (przewodnik, cz. 4, s. 110).  

Nagranie piosenki Piłka, odtwarzacz CD.  

Dziecko powtarza słowa z klaskaniem w dłonie, uderzaniem o uda, stukaniem o siebie 

piąstkami przy kolejnych powtórzeniach: Hopla, hopla, hopla, hop. Powtarza słowa za osobą 

dorosłą: Mała piłka skacze, i podskakują podczas słów: Chętnie dziś poskaczę. Śpiewa całą 

zwrotkę podczas nagrania z CD. Podczas refrenu dziecko wymachuje ramionami zgodnie ze 

słowami piosenki: W górę, w dół, do przodu i w bok. Podskakuje i śpiewa: Skacze sobie 

piłka, hopla, hop. 

 

1. Hopla, hop, hopla, hop,   

mała piłka skacze,   

hopla, hop, hopla, hop,   

chętnie dziś poskaczę.  

 

Ref: W górę, w dół,   

w przód i w bok   

skacze sobie piłka   

hopla, hop. 

  

 2. Turlu, tur, turla się   

z nami piłka mała.   

Turlu, tur, turlu, hej   

w trawie się schowała.  



Ref: W górę…   

 

3. Pacu, pac, bęc, bęc, bęc   

z piłką zatańczymy.   

Pacu, pac, bęc, bęc, bęc,   

bardzo to lubimy.  

 

Ref: W górę… 

 

3. Ćwiczenia na spostrzeganie – Znajdź taki sam kształt.  

Foremki do piasku, karty z obrysowanymi kształtami foremek.  

Dziecko losuje kartę z obrysowaną foremką (kształtem), szuka odpowiedniej foremki i 

nakłada na narysowany obrys (kształt).  

 

4. Zabawa dydaktyczna „Liczymy”.  

Kostka do gry.  

Dziecko razem z osobą dorosłą rzuca kostką. Za każdym razem przeliczają ile wypadło 

kropek. Mówimy kto wyrzucił większą liczbę oczek i kto wygrał daną rozgrywkę. 

 

 

5. Zadania dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci: 

 

Ćwiczenia pamięci „Co zginęło ze środka koła?” 

 

Foremki do piasku o różnych kształtach. 

 

Osoba dorosła pokazuje dziecku foremki do piasku i prosi, by powiedziały, co swoim 

kształtem przypominają. Wspólnie wybierają kilka i układają je na środku dywanu. Dziecko 

odwraca się tyłem, a osoba dorosła zabiera jedną foremkę i chowa za plecami. Dziecko 

zgaduje jakiej foremki brakuje. 

 

 

 


