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DZIEŃ I 

Temat: POZNAJMY SIĘ 

1. Powitanie w szatni dzieci i rodziców – przydział znaczków, zmiana obuwia, 

wykonanie przez rodziców wizytówek dla siebie i dla dziecka (przygotowanie 

samoprzylepnego papieru i pisaków), zaproszenie wszystkich do swobodnej zabawy  

w sali.  

2. Swobodne zabawy dzieci w sali wg zainteresowań przy współudziale rodziców.  

3. Sprzątanie zabawek przy piosence: „Już zabawki odkładamy na półki”. 

4. Zaproszenie wszystkich do koła – piosenka „Chodźcie do koła”. 

5. Piosenki powitanki „Dzień dobry, dzień dobry dzieci”, „Powitania nadszedł czas”. 

6. Rymowanka:  

Siadamy wygodnie na miłym dywanie, nogi krzyżujemy tak, 

będziemy teraz razem poznawali świat. 

7. Powitanie kolejno dzieci i rodziców, którzy: przyszli pieszo; którzy przyjechali 

samochodem; przyjechali rowerem; przyjechali autobusem…. 

8. „Czarowanie” – śpiewamy piosenkę i wyczarowujemy maskotkę misia 

(czarodziejski karton z misiem w środku, przykryty czarodziejską chustą). 

Oto miś, mały miś. 

Do przedszkola przyszedł dziś. 

Tutaj misia głowa, a tu ręce dwie. 

Jedna noga, druga noga, każdy o tym wie.  

9. „Poznajemy się” – przedstawianie się imieniem przez przedszkolaków. 

Nauczycielka opowiada dzieciom, że miś będzie od dzisiaj w sali i będzie bawił się  

z dziećmi, podaje nazwę grupy. Następnie nauczycielka przedstawia się,  

a potem podaje maskotkę dalej. Każde kolejne dziecko mówi swoje imię. Cała grupa 

powtarza „To jest……” (Zosia, Kacper…..).  

10. Zabawy ruchowe przy piosenkach (miś w środku koła słucha piosenek): 

 „5 paluszków rączka ma” 

 „Kółko, kółeczko” 

 „Klaskać, klaskać” 

 „Kółko graniaste”. 

 

 



11. „Witają się nasze….” – zabawa ruchowa. 

Dzieci z rodzicami maszerują w parach przy muzyce – utwór „Marsz 

koordynacyjny”. Na przerwę w muzyce dzieci i rodzice witają się różnymi częściami 

ciała np. łokciami, kolanami, brzuchami, nosami.   

12. Zabawa ilustracyjna do piosenki „Jadę, jadę”.  

13. Zabawa plastyczna „Nasze ręce” – wykonanie wspólnego drzewa. Rodzice 

odrysowują dłoń dziecka na białych kartkach papieru, a następnie dzieci wypełniają 

kontur palcami maczanymi w farbie lub kredkami. Rodzice wycinają kontury dłoni, 

podpisują prace i wspólnie z dzieckiem przyklejają do dużego drzewa. 

14. Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym.  

15. Pożegnanie dzieci i rodziców. Zaproszenie na kolejny dzień zabaw.  

Pomoce: płyta CD z piosenkami, wizytówki z imionami, pisaki i kartki na wizytówki dla 

rodziców, maskotka misia, chusta, kartki i pisaki do obrysowania dłoni, farby, nożyczki, duże 

drzewo z papieru, kleje, arkusze szarego papieru na stoły.  

DZIEŃ II 

Temat: ZABAWY BUZI I JĘZYKA ORAZ IMPROWIZACJE RUCHOWE 

1. Powitanie dzieci i rodziców – zaproszenie do swobodnej zabawy. 

2. Sprzątanie zabawek przy piosence: „Już zabawki odkładamy na półki”. 

3. Zaproszenie do koła „Chodźcie do koła”. 

4. Piosenki powitanki „Dzień dobry, dzień dobry dzieci”, „Powitania nadszedł czas”. 

5. Marsz przedszkolaków https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0 

6. Rymowanka:  

Siadamy wygodnie na miłym dywanie, nogi krzyżujemy tak, 

będziemy teraz razem poznawali świat.   

7. Przypomnienie nazwy grupy oraz swoich imion. Nauczycielka pokazuje dzieciom 

piłkę i recytuje rymowankę, a następnie podaje piłkę dziecku siedzącemu obok. Piłka 

jest podawana kolejno wszystkim uczestnikom, a ten kto trzyma piłkę mówi swoje imię.  

Kolorową piłkę mam, 

wszystkim dzieciom piłkę dam,  

skacze piłka tap, tap, tap, 

tu ją złap, tam ją złap. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0


8. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza: „W zagrodzie Małgosi”  

z wykorzystaniem obrazków (dzieci naśladują odgłosy zwierząt):  

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi 

Każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: HAU, HAU, HAU, 

Kotek miauczy: MIAU, MIAU, MIAU, 

Kura gdacze; KO, KO, DA 

Kaczka kwacze: KWA, KWA, KWA. 

Gąska gęga: GĘ, GĘ, GĘ 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: BE, BE, BE, 

Koza muczy: ME, ME, ME, 

Indor gulgocze: GUL, GUL, GU, 

Krowa ryczy: MU, MU, MU, 

Konik parska: PRR, PRR, PRR 

A pies warczy: WRR, WRR, WRR. 

I tak gra orkiestra ta, aż Małgosia jeść im da. 

lub 

„Zwierzęce gadanie”                          (dzieci naśladują głosy zwierząt) 

Co mówi bocian, gdy żabę zjeść chce?  Kle, kle, kle. 

Co mówi żabka, gdy widzi bocianów tłum?  Kum, kum, kum. 

Co mówi kaczka, gdy jest bardzo zła?  Kwa, kwa, kwa. 

Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał?  Miał, miał, miał. 

Co mówi kura, gdy znosi jajko?   Ko, ko, ko. 

Co mówi kogut, gdy budzi się w kurniku?  Ku, ku, ryku. 

Co mówi koza, gdy jeść jej się chce?   Mee, mee, mee.  

Co mówi krowa, gdy braknie jej tchu?    Mu, mu, mu. 

Co mówi wrona, gdy wstaje co dnia?  Kra, kra, kra. 

Co mówi piesek, gdy kość zjeść by chciał?  Hau, hau, hau. 

Co mówi baran, gdy spać mu się chce?  Bee, bee, bee. 

Co mówi ryba, gdy powiedzieć chce?                     Nic! Przecież ryby głosu nie  mają. 

9. „Wesołe zwierzęta” zabawa ruchowa. Nauczycielka przygotowuje pudełko  

z ilustracjami zwierząt. Zaprasza na spacer różne zwierzęta i demonstruje kolejno 

obrazki: dzieci naśladują je ruchem i głosem.  



10. Zabawa plastyczna „Kolorowa rybka” – malowanie konturu rybki za pomocą palców 

lub kredkami.  

11. Zabawy dowolne w sali bądź ogrodzie przedszkolnym. 

12. Pożegnanie dzieci i rodziców. Zaproszenie na kolejny dzień zabaw. 

 

Pomoce: piłka, obrazki zwierząt do ilustracji wiersza, obrazki zwierząt schowane  

w kartoniku, kontur rybki, farby lub kredki.  

DZIEŃ III 

Temat: CO POTRAFI MOJE CIAŁO 

1. Powitanie dzieci i rodziców – zaproszenie do spontanicznej zabawy. 

2. Sprzątanie zabawek przy piosence: „Już zabawki odkładamy na półki”. 

3. Zaproszenie do koła piosenką „Chodźcie do koła”. 

4. Piosenka powitanka „Dzień dobry, dzień dobry dzieci”, „Powitania nadszedł 

czas”. 

5. Zabawy z chustą animacyjną: 

 „Kolorowe motyle” – dzieci motyle wykonują polecenia: przebiegają pod 

chustą, siadają na chuście.  

 „Parasol olbrzyma” – dzieci trzymając krawędzie chusty w wyciągniętych do 

góry rękach, tworzą gigantyczny parasol. Biegnąc w jednym kierunku, kręcą 

nim dookoła. 

 „Słońce świeci - deszcz pada” – Na hasło „słońce świeci” wszyscy biegną  

z chustą dookoła, na hasło „deszcz pada” chowają się pod chustę. 

 „Fala” – grupa wachluje chustą. Zmieniamy wielkość fal: małe, średnie, duże.  

6. Zabawa paluszkowa „Paluszki maluszki” (siadamy wokół chusty): 

Paluszki maluszki bawić się lubiły: 

W podłogę bębniły, 

Kółeczka kręciły, 

Kolana klepały, 

Boczki łaskotały, 

Tarły nosek mały, 

Potem szybko się schowały. 

 

 



7. Wspólne zabawy ruchowe z piosenkami:  

 „Gimnastyka.” 

 „Boogie woogie” 

 „To taka gra, zrób to co ja” 

8. Tor przeszkód dla dzielnego przedszkolaka: 

 tunel 

 zjeżdżalnia 

 równoważnia 

 przechodzenie między kolorowymi krążkami ułożonymi na kształt węża 

 drabinki i inne sprzęty. 

9. Zabawy dowolne w sali bądź w ogrodzie przedszkolnym.  

10. Pożegnanie dzieci i rodziców.  

 

Pomoce: CD z piosenkami, chusta animacyjna, sprzęt gimnastyczny rozstawiony na sali 

gimnastycznej. 

 

 

 

 

 

 


