
Ćwiczenie sprawności manualnej – Droga do przedszkola.  

Plastelina, cerata na stół, klocki. 

Dzieci lepią z plasteliny cienkie wałeczki, łączą ze sobą, tworząc wspólnie drogę na ceracie, która prowadzi do przedszkola 

zbudowanego z klocków. Droga ta jest ulepiona z równoległych wałeczków plasteliny. 

 

Ćwiczenia oddechowe Idziemy do przedszkola. 

Słomka dla każdego dziecka, piłeczki pingpongowe. 

Każde dziecko po kolei ma za zadanie przeprowadzić piłeczkę wyznaczoną trasą na dywanie (drogą do przedszkola) za pomocą słomki. Rodzic 

przypomina o prawidłowym torze oddechowym. Dzieci wciągają powietrze nosem, a wypuszczają ustami przez słomkę, kierując piłeczką. 

Układanie puzzli przedstawiających dane miasto/daną wieś. 

Obrazek przedstawiający miasto/wieś, w którym/w której mieszkają dzieci (pocięty na 3–4 części oraz w całości na wzór). 

Dzieci, patrząc na wzór, próbują ułożyć widok miasta/wsi, w którym/w której mieszkają. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fhagspolska.pl%2Fhags-w-polsce%2Fminsk-mazowiecki%2F&psig=AOvVaw08FslFnUvqhvgnC4bDsTzn&ust=1588838890094000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjo5Z_knukCFQAAAAAdAAAAABAU
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Słuchanie wiersza L. J. Kerna Nasze podwórko.  

Nasze podwórko to miejsce,  

które najlepiej znamy.  

Wszyscy,  

bez żadnych wyjątków,  

takie podwórko mamy!  

Nasze podwórko to teren  

najbardziej nam bliski na ziemi.  

W zimie śnieg na podwórku leży,  

a w lecie się trawa zieleni.  

Gdy słońce świeci na niebie,  

wesołe jest nasze podwórko,  

smutnieje zaś, gdy się zjawi  

pan deszcz  

z ponurą córką chmurką.  

Czasami z naszego podwórka,  

na którym się co dzień bawimy,  

widać wieże kopalni  

lub wielkiej huty kominy.  

I czy to będzie w Gliwicach,  

w Toruniu,  

w Łomży,  

czy w Krośnie,  

gdy spojrzysz na nasze podwórko,  

to stwierdzisz, że ono rośnie!  

Bo naszym podwórkiem nie jest  

to tylko, co jest blisko,  

ale i traktor w polu,  

i stadion,  

i lotnisko,  

i jakiś stary zamek,  

i lasy na pagórkach,  

i Wisła, która płynie  

środkiem Naszego Podwórka. 

 

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

Co to jest nasze podwórko? 

Czy naszym podwórkiem można nazwać plac zabaw w przedszkolu albo teren wokół przedszkola? 

Jak myślicie, kiedy podwórko się cieszy, a kiedy smuci? 

Co widać z naszego podwórka w przedszkolu, a co z waszych domów? 

Zabawa językowa Symbole mojej miejscowości (lub gminy).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek z herbem miejscowości lub gminy, gdzie mieści się przedszkole i/lub inne symbole (np.: flaga, maskotka 

miasta). 

Rodzic prezentuje obrazek z herbem i pyta dzieci, czy wiedzą, co on przedstawia. Następnie prosi, aby to opisały i powiedziały, dlaczego to 

znajduje się w herbie. 
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