
 
 

Krąg tematyczny: DZIEŃ DZIECKA 

 

1. ,,Taniec z balonami” 

Przygotuj nadmuchany balon i muzykę.  

 Do zabawy można zaprosić rodzeństwo, 

tatę lub mamę. Tańczymy w parach 

między nami jest balonik, który nie może 

spaść na ziemię. Nie wolno trzymać go w 

ręce. Przekładamy go między różne 

części ciała: głowa, brzuch, plecy, 

kolana.  

 Dziecko musi odbijać balon w rytm 

muzyki, tak, aby cały czas był w górze. 

 Robimy slalom z poduszek. Prowadzimy 

balon po podłodze stopą. 

 Staramy się odbić balona głową.  

 Chodzimy jak ,,pająki” kładziemy balon 

na brzuchu i staramy się, aby nie upadł. 

2. „Balonik ” – ćwiczenie logopedyczne: 

 

(ćwiczenie baz balonu) 

 Nabieramy dużo powietrza i z całej siły dmuchamy. 

 Nabieramy powietrze i dmuchamy na głoskę ,,S” 

długo). 

 Nabieramy powietrze i dmuchamy na głoskę ,,F” 

(krótko).  

 Nabieramy powietrze i dmuchamy na głoskę ,,P” 

(krótko). 

 Nabieramy powietrze w policzki i wypuszczamy 

poprzez dotknięci dłońmi policzków. 

 Wciągamy powietrze. 

 A teraz zabieramy balon i nadmuchujemy go. 

 

 

 

 

 



 
 

3. ,, Krzesłem na księżyc" – wiersz: 

Krzesłem na księżyc 

Maciejka Mazan 
 

Czemu dziecko jest ważne?  

Czy wiecie to? No raczej! 

Widzi to, co dorosły, 

ale całkiem inaczej. 

 

Chmura jest wielorybem, 

rowerek – samolotem, 

krzesłem lata się w kosmos, 

na księżyc i z powrotem. 

 

Dziecko wie, o czym śpiewa 

ptak, co usiadł na drzewie. 

Dorosły też to wiedział, 

lecz urósł i już nie wie… 

 

 

Pytania do wiersza: 

 Czym różnią się dzieci od dorosłych? 

 Kto waszym zdaniem ma większą wyobraźnię – dziecko czy dorosły? 

 Co swoim kształtem mogą przypominać chmury?  

 O czym mogą śpiewać ptaki? 

 

4. Karty pracy: 

Karty pracy 3, karta nr.74 

 

  

5. ,,To ja, a to ty” – ćw. matematyczne, kształtowanie pojęcia miary: 

 

 "Co jest większe, a co mniejsze ode mnie?" - uczymy dzieci mierzyć 

 

Dorosły zwraca się do dziecka:  

1) Stań obok mnie. Popatrz na mnie. Jestem wyższy od ciebie. Zaraz dowiemy 

się, o ile?  

2) Stań przy framudze drzwi, dosuń pięty, wyprostuj się, a ja zaraz zaznaczę 

twój wzrost.  



 
 

3) Odsuń się i popatrz. Jesteś tego wzrostu (pokazuje odległość od podłogi do 

narysowanej kreski).  

4) Proszę cię, abyś teraz zmierzył mnie. Przynieś taboret... Stanę przy 

framudze, a ty zaznacz dłonią mój wzrost i mazakiem narysuj kreskę.  

Wspólnie oglądają wyniki pomiaru i ustalają: kto jest wyższy, kto niższy. 

Pokazują, o ile dorosły jest wyższy, o ile dziecko jest niższe. Tak samo 

można postąpić, porównując wzrost innych członków rodziny. 

 

 "Mierzenie krokami i stopa za stopą" - uczymy dzieci mierzyć: stopa 

za stopą 

Pierwsze ćwiczenie można zrealizować w trakcie spaceru, podczas pobytu na 

działce, w lesie, itp. Dorosły wskazuje obiekt (drzewo, ławka, dom itp.) i zastanawia 

się:  

1) Ciekawe, w jakiej odległości od tego miejsca (rysuje butem kreskę na 

ziemi) znajduje się to (pokazuje) drzewo?  

2) Zmierzę krokami. Stań przy kresce i licz głośno moje kroki. Odmierza 

odległość przesadnie dużymi krokami, okazuje się, że wynosi ona 8 kroków.  

3) Dorosły proponuje dziecku: Teraz ty zmierzysz odległość krokami, a ja je 

policzę.  

4) Zacznij mierzyć odtąd. Dorosły staje przy kresce i zwraca uwagę, aby 

dziecięca pięta jej dotykała (początek pomiaru). Dziecko odmierza kroki i 

okazuje się, że jest ich 13.  

5) Dorosły pyta: Dlaczego taka różnica w pomiarze? Zwykle dziecko śmieje się 

i wyjaśnia: Bo moje kroki były małe.  

 

Jest to świetny początek do rozmowy o tym, że wynik pomiaru zależy od 

stosowanych jednostek.  

Mierzenie stopa za stopą można przeprowadzić w domu. Dorosły określa 

odległość od ściany do ściany i pokazuje sposób mierzenia. Akcentuje początek 

mierzenia: starannie dosuwa piętę do ściany i dokładnie dosuwa stopy do siebie. 

Dziecko liczy odmierzone stopy. Zmiana ról. 

 



 
 

6. ,,Moje prawa”: 

Co to jest prawo dziecka? 

Prawo to taka specjalna zasada, która została ustalona również w naszym kraju i 

którą wszyscy powinni przestrzegać po to, aby dziecko mogło czuć się bezpieczne.  

Oto twoje prawa: 

 

 

 

 
 

Popatrz na obrazki, jak myślisz co przedstawiają dzieci na obrazkach? 


