
KRĄG TEMATYCZNY: ŚWIAT OWADÓW 

Rozwiązywanie zagadek na temat zwierząt żyjących w ogrodzie lub na łące.  

  

Skrzydła piękne ma we wzory, 

wszystkie na nich są kolory.  

Kiedy nastają dni gorące, 

dzieci biegają za nim po łące. (motyl) 

Ich kryjówką bywa kwiatek, 

ile kropek - tyle latek. 

Ich skrzydełka są w kropeczki, 

to są właśnie... (biedroneczki) 

Kiedy jest początek lata, 

z płatka na płatek lata  

Dzięki jej pracowitości 

 miodek w domu mam dla gości. (pszczoła) 

Latem mnie spotykaliście, 

lubię jadać różne liście. 

Kiedy boję się lub śpię, 

do muszelki chowam się. (ślimak)  

  



Choć nie widzi wcale, 

radzi sobie doskonale,  

Przed swym wrogiem w obawie, 

ukrywa się pod kopcem w trawie. (kret) 

Jestem mała i zielona, 

w trawie całkiem zanurzona. 

Moim hobby jest pływanie - 

- stylem moim pływają panie. 

Lubię także rechotanie - 

- tego już nie lubią panie. (żaba) 

 W norce mieszka i ucztuje, 

sera sobie nie żałuje. 

Mała, szara i drobniutka, 

zawsze bardzo jest cichutka. (mysz) 

Cały szary podskakuje, 

za kapustą wypatruje,  

Przed lisem ze strachu drży 

i ucieka raz, dwa, trzy. (zając) 

 

  



Zabawa „Skojarzenia”. Rodzic mówi wyraz, np.: motyl, biedronka, pszczoła. Zadaniem 

dzieci jest podanie jak największej liczby skojarzeń z danym wyrazem. Rozwijanie logicznego 

myślenia, koncentracji uwagi.  

 Zabawa konstrukcyjna „Ul” z wykorzystaniem różnych rodzajów klocków. Budowanie uli 

według pomysłów dzieci. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni dzieci. 

Układanie zadań z treścią i zapisów matematycznych do treści np. Na kwiatku usiadły 4 

pszczoły, po chwili 2 odleciały. Ile zostało pszczółek na kwiatku? 4 – 2 = 2.  

 

 

  



Posłuchaj opowiadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastanów sie : 

- czy znasz swój adres?  

-  podaj przykład , w ktorej przydatna jest znajomość adresu zamieszkania 

  



Zabawy ruchowe i gimnastyczne dla przedszkolaków 

Kto szybciej? 

• dzieci spacerują po dywanie, na umówiony sygnał, np. klaśnięcie jak najszybciej siadają 

na krześle, stają na jednej nodze, kładą się na brzuchu, itp. 

Rymowanki pokazywanki i wyciszanki 

 

Kółko małe, kółko duże 

Kółko małe, kółko duże, 

Rysujemy palcem w powietrzu małe i duże koło 

Ręce w dole, ręce w górze, 

Ręce w dół i w górę 

Najpierw w prawo, potem w lewo, 

Przechylamy w prawo i lewo 

Tak się buja w lesie drzewo. 

Bujamy na boki. 

  

Trójkąt, kwadrat, serce, koło 

Trójkąt, kwadrat, serce, koło 

Rysujemy każdą z figury palcami w powietrzu 

Dziś w przedszkolu jest wesoło 

Rysujemy palcami uśmiech na twarzy 

Serce duże, serce małe 

Rysujemy w powietrzu serduszka 

Już wesołe koło całe. 

 

  



Robiły „płotek” – rozkładamy ręce szeroko na boki, tak, że krzyżują się między dziećmi. 

 

Ręce w dole, ręce w górze, 

Rysujemy koło duże, 

Skok do góry, ręce w bok, 

Teraz w przód zrób jeden krok, 

Skok do tyłu, skok na jednej nodze, 

Teraz usiądź na podłodze. 

 

 

Rodzic i dziecko lub dzieci w parach leżą na przeciwko siebie: 

• Podawanie do siebie piłki rękami (ramiona ułożone w bok, łokcie uniesione) 

• Siłowanie – obie osoby trzymają piłkę. Na sygnał każdy ciągnie piłkę do siebie licząc 

np. do pięciu. Wygrywa ten, kto zabierze piłkę. 

• Klaskanie – dziecko powtarza rytm, którą rodzic pokaże (przy uniesionych łokciach). 

• Dmuchanie – podawanie do siebie piłeczki ping-pongowej dmuchając ją. 

Rodzic i dziecko lub dzieci w parach leżą obok siebie 

Rzucanie – rzucamy jak dalej oburącz woreczek 

•  (lub np. kulkę papierową). Następnie czołgamy się po woreczek. 

• Ślizganie – leżąc na podłodze (lub na kocyku) ślizgi na brzuchu (ważne, by ręce 

odpychały się równocześnie). Zabawę można przeprowadzić w formie zawodów rodzic 

– dziecko. 

Rodzic i dziecko lub dzieci w parach leżą na plecach, głowami do siebie 

• Z kijkiem – chwytamy rękami za wspólny kijek (nad głową), nogi podnoszą się 

dotykając go stopami i wracają na podłoże. 

• Z kijkiem nr 2 – chwytamy rękami za wspólny kijek (nad głową), ciągniemy kijek do 

siebie (kto silniejszy) 

  



Gimnastyka z kolorowymi kartami 

Zasada jest prosta: losujesz kartę i wykonujesz ćwiczenia. Możesz: 

• ukryć karty w pokoju i poprosić dziecko, by je wcześniej odszukało 

• oznaczyć działaniami i poprosić dziecko o wykonanie obliczeń wcześniej 

• oznaczyć literami, z których składa się imię dziecka i wykonywać w kolejności (np. M-

o-n-i-k-a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/czolgaj-sia-jak-krokodyl/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/czolgaj-sia-jak-llimak/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/galopuj-jak-sarenka/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/skacz-z-nogi-na-noga-jak-malpka/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/skacz-jak-llaba/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/stalj-na-jednej-nodze-jak-flaming/


  

https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/krocz-powoli-jak-llallw/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/wyginaj-grzbiet-jak-tygrys/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/wyciagnij-ramiona-jak-olmiornica/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/wij-sia-jak-wall/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/turlaj-sia-jak-jell/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/skacz-z-nogi-na-noga-jak-malpka/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/skacz-wysoko-jak-delfin/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/skacz-jak-llaba/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIŁEJ ZABAWY 

 

Zadanie domowe: 

5 – latki: KP 4.ćw 1. S, 46 

6 – latki: KP 5, s. 54 - 55 

https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/czlap-jak-pingwin/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/kicaj-jak-zajaczek/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/skradaj-sia-jak-lis/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/ralb-dlugie-kroki-jak-llyrafa/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/machaj-skrzydlami-jak-sowa/

