
Wtorek – Przyroda w mieście: 

 

 zabawa ortofoniczna: 

Ćwiczenia ortofoniczne Odgłosy przyrody. 

Dzieci powtarzają za N.: bzyczenie osy (bzzz, bzzz), odgłos wiatru (fiu, fiu), chód konia 

(kląskanie). Odgłosy mogą być powtarzane w różnych kombinacjach (np. odlot ptaków – 

śpiew ptaków – chód konia). 

 zabawa językowa: Kończenie zdań typu W parku można... 

 

 zestaw zabaw ruchowych: 

Dorosły prosi, by dziecko naśladowało jego ruchy: 

- stanęło wyprostowane, 

- wyciągnęło obie ręce do sufitu, 

- wyciągnęło obie ręce w bok, 

- wyciągnęło obie ręce przed siebie, 

- dotknęło stóp czubkami palców dłoni, 

- dotknęło lewą dłonią uniesionego prawego kolana, 

- dotknęło prawą dłonią uniesionego lewego kolana, 

- z zamkniętymi oczami dotknęło czubka nosa palcem wskazującym, 

- podskoczyło kilka razy obunóż, 

- stanęło na jednej nodze z ramionami rozłożonymi na boki. 

 

Zabawa „Pomagam mamie”, dziecko: 

- niesie konewki z wodą – maszeruje z nogami wyprostowanymi w kolanach i przechyla 

ramiona na boki, 

- poleruje szyby – równocześnie wysuwa obie ręce przed siebie, wykonuje koła na zewnątrz i 

do wewnątrz, 

- odkurza odkurzaczem bezprzewodowym – w siadzie, przesuwa się po podłodze, podciągając 

się stopami, 

- prasuje – raz lewą, raz prawą ręką wykonuje posuwisty ruch w poziomie, 

- zdejmuje firanki – wyciąga w górę nad głową raz jedną, raz drugą rękę, 

- wiruje jak bęben pralki – obraca się wokół własnej osi z rękami opartymi na biodrach. 

 

Zabawa „Pomagam tacie”, dziecko: 

- sięga na pawlacz po walizkę – stają na palcach, z prostymi rękami wysoko uniesionymi w 

górę, 

- przybija młotkiem – w klęku na jednym kolanie przybija pięść do pięści, 

- włącza wycieraczki samochodowe – równocześnie obiema rękami ugiętymi w łokciach, 

wysuniętymi przed siebie, porusza w lewo i w prawo, 

- piłuje drewno– dziecko ustawione w parze z rodzicem, podają sobie skrzyżowane ręce i 

naprzemiennie uginają je w łokciach, 

- trzepie dywan – oklepuje całe ciało od stóp po klatkę piersiową, 

- wyciąga coś spod kredensu – leży na brzuchu, lekko unosi nad podłogą wyprostowane ręce. 

 

 Zabawa relaksacyjna: 

• Zabawa relaksacyjna Odpoczynek na łonie natury. 



dorosły prosi, aby dziecko położyło się na plecach i posłuchało jego opowieści z zamkniętymi 

oczami (w tle można włączyć ciche dźwięki muzyki). 

Postanowiliśmy wspólnie wybrać się do lasu. Spakowaliśmy nasze plecaki i dziarsko 

wyruszyliśmy przed siebie. Wsiedliśmy do pociągu, który zatrzymał się w małej miejscowości. 

Ponieważ dzień był słoneczny, zrobiliśmy sobie spacer. Po dotarciu na miejsce naszym oczom 

ukazała się piękna i cicha polana. Nie było tam nikogo. Słychać było tylko śpiew ptaków i szum 

drzew. Rozłożyliśmy koce i położyliśmy się na nich, obserwując, jak na niebie wolno przesuwają 

się chmury. Zasnęliśmy. Po jakimś czasie obudziło nas kapanie kropel deszczu. Szybko 

zebraliśmy nasze rzeczy i pobiegliśmy do pociągu, który zawiózł nas do naszej 

miejscowości. To była cudowna wyprawa! 

Dziecko otwiera oczy i opowiada o swoich wrażeniach (co słyszało, czy to było przyjemne). 

Może naśladować poszczególne etapy opowieści (np. pakowanie plecaka, spacer, leżenie na 

kocach, bieg). 

 

 zabawa muzyczno-ruchowa „Motylek i biedronka” 

- improwizacja ruchowa z chustkami. 


