
Temat : „Jak nadmuchać balonik bez dmuchania?” 

       

 

1. Ćwiczenia oddechowe „Wstążki biało-czerwone”. Dziecko dmucha na 

wstążki lub paski z bibuły białej i czerwonej. Utrwalenie barw 

narodowych, wzmacnianie przepony.  

 

2. Rozwiązywanie zagadek dotyczących symboli polskich , utrwalenie 

barw narodowych.  

 

W oczach się mieni 

biel przy czerwieni 

powiewa w święto 

na polskiej ziemi.  / flaga / 

 

W górach mieszka 

ten wspaniały ptak, 

gdy namalowany 

to Polaków znak.  / orzeł biały / 



  

Ogoniasta panienka 

miecz i tarczę ma w rękach. 

Chociaż nie jest rycerzem, 

to stolicy nam strzeże.  /warszawska syrenka /  

 

Rymuje się, choć nie ma nic wspólnego ,  

Z wyrazem „siodło”…. 

A tym symbolem jest Polski…../godło /  

 

To miejsce, w którym mieszkamy , 

To nasza ojczyzna. 

To nasze państwo , to każdy przyzna.  

Pod biało – czerwonymi barwami się skrywa , 

Jak nasz piękny kraj się nazywa ? /Polska /  

 

Szafirowym blaskiem woda z niej błysła. 

Najdłuższą rzeką Polski jest ona…./ Wisła /  

 

Zwie się Mazurek Dąbrowskiego , 

Choć Wybicki jest autorem.  

Pieśnią jest państwa polskiego  

Polskie trzecim jest symbolem. / hymn /  

 

3. Zagadka :        

Co to jest, bo ja nie wiem ? 

Jest wszędzie, choć go nie widać.  

Bez niego nie można oddychać. / powietrze /  



 

 

4.  Zabawa relaksująco-badawcza. Prosimy, aby dziecko położyło sobie na 

sercu prawą rękę i „posłuchało” jego bicia, wykonując spokojne wdechy 

i wydechy. Następnie na umówiony sygnał przez chwilę  dziecko biega 

dość szybko po pokoju lub innym pomieszczeniu . Robimy chwilę 

przerwy, a dziecko powtarza ćwiczenie. Próbuje określić, czy serce bije 

mu szybciej, a wdech  i wydech są przyspieszone w porównaniu z 

poprzednim razem. 

 

5.  Doświadczenie 1: „Czy powietrze widać?”. Dziecko siada na dywanie 

obok miski z wodą. Prosimy dziecko, aby zanurzyło zakręconą 

plastikową butelkę w wodzie i ją przytrzymało, a następnie puściło. 

Obserwuje, co się  dzieje: butelka wypływa na powierzchnię. Robimy 

igłą dziurkę w górnej części butelki i prosimy dziecko o zanurzenie jej w 

wodzie. Dziecko obserwuje, jak ze środka butelki wydobywają się 



bąbelki, a do środka powoli dostaje się woda. Wniosek: Bąbelki 

wypływające z butelki zanurzonej w wodzie to pęcherzyki powietrza. 

 

6.  Doświadczenie 2: „Czy można nadmuchać balonik bez dmuchania?”. 

Wlewamy do butelki pół szklanki octu, a do balonika wsypujemy 1 

łyżeczkę sody oczyszczonej. Naciągamy balonik delikatnie na szyjkę 

butelki, tak aby soda przypadkowo  nie dostała się do środka. 

Następnie prosimy dziecko o uwagę i przesypuje sodę z balonika do 

butelki. W butelce wytwarza się gaz, który pompuje balonik.  

 

       
 

7. Zabawa  „Dokończ zdanie : „Powietrze to…” 

 

   
 



8. Zabawa taneczna „Jak tańczy powietrze?”. Włączamy np. wentylator i 

skoczną muzykę. Dziecko porusza się swobodnie po mieszkaniu i 

tańcem próbują zilustrować powietrze.  



 



 

 


