
 
 

Krąg tematyczny: POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA 

1. „Gimnastyka z gazetami”: 

Potrzebujemy gazetę i ulubioną muzykę: 

 Tańczymy z dzieckiem na gazecie 

do muzyki. Co jakiś czas 

składamy gazetę na połowę. 

Zabawa kończy się w momencie 

gdy będziecie musieli stanąć na 

gazecie na jednej nodze.  

 Nasza gazeta będzie czapką. 

Gazeta musi być nad głową. Gdy 

muzyka gra, dziecko skacze po 

dywanie, gdy przestaje grać, 

dziecko kuca z gazetą nad głową. 

 Rozkładamy gazety naokoło 

dywanu. Dziecko przeskakuje z 

gazety na gazetę, w rytm 

muzyki. 

 Teraz tworzymy labirynt z gazet 

i chodzimy po nim z rękami 

wyciągniętymi na boki, tak żeby z 

niego nie spaść. 

 Dziecko bierze gazetę i próbuje 

nią szeleścić lub stukać w rytm 

muzyki. 

 Tworzymy z gazety kulki, 

bierzemy kosz i próbujemy do 

niego trafić. 

2. Ćwiczenie oddechowe: 

 

o Bierzemy naszą gazetę zwinięta w 

kulkę.  

o Kładziemy ją na stoliku i próbujemy 

jak najdalej przedmuchać.  

o Możemy zrobić sobie tor lub bramkę 

ze słomek lub patyczków 

szaszłykowych i przedmuchiwać kulkę. 

 



 
 

 

3. „1, 2, 3 ,4”  - utrwalenie przeliczania: 

 

Na kanale Luli Tv znajdą Państwo ćwiczenie w przeliczaniu: 

 

,,Liczę” – Luli TV 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JlXSMBAFt-A  

 

 
 

4. ,,Mój adres”- utrwalenie adresu: 

 

Dziecko w tym wieku powinno znać już swój adres. 

Pytamy dziecka, czy wie: 

 Jak ma na imię i nazwisko?  

 Jak mają na imię rodzice? 

 W jakim kraju mieszka? 

 W jakiej miejscowości mieszka? 

 Pytamy o adres zamieszkania (ulica i numer domu). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JlXSMBAFt-A


 
 

5. ,,Jedzie pociąg” – piosenka, zabawa ruchowa:  

Muzyka dostępna na kanale youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=L9axnfRnTbA  

 

Jedzie pociąg, jedzie pociąg, a w pociągu dzieci (robimy pociąg). 

Jadą, jadą na wakacje, słonko jasno świeci.  

Jeden wagon hop (podskakujemy) , drugi wagon tup, tup (tupiemy),                 

trzeci wagon klap, klap, klap (klaszczemy). 

Pociąg jedzie w świat. 

 

6. Karty pracy: 

Kącik artysty, karta nr 30 

 

Prace krok po kroku 
 

1. ,,Magiczna mikstura” – eksperyment: 

 

Materiały: 

 olej, 

 sodę,  

 ocet,  

 barwnik,  

 dzbanek  

 pipetkę lub strzykawkę 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L9axnfRnTbA


 
 

1. Wlewamy ocet do szklanek, a następnie dodajemy do niego barwniki 

(jeśli nie macie barwników można dodać sok z buraków lub zabarwić 

ocet zanurzając w nim bibułę) 

 

 
 

2. Do dzbanka wsypujemy jedno opakowanie sody oczyszczonej. 

 

3. Po ściance dzbanka delikatnie wlewamy olej. 

 

 
 

4. Teraz nabieramy zabarwiony ocet za pomocą pipetki lub strzykawki. 

 

 
 



 
 

2. Żaglówka: 

 

1. Wycinamy elementy. 

2. Kolorujemy statek. 

3. Przyklejamy na kolorową kartkę. 

 

 



 
 

 
 

                                    

3. ,,Wisienki”: 

Materiały: 

 korek po winie 

 farby  

 pędzel 

 kartka 

 

 

1. Przygotowujemy czerwoną farbę na talerzyku. 

2. Korek po winie maczamy w farbie i odbijamy. 

3. Rysujemy listki. 

4. Tak samo stosując inny kolor farb, mogą powstać owoce: 

winogrono, agrest, porzeczka itd. 

 

 


