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Dzień dobry! 

1. Dzień zacznijmy od ćwiczeń! Dziś robimy miny! 
Zobaczcie i powtarzajcie! 

https://www.youtube.com/watch?v=FSGZ3CoE3_I 

2. Hulajnoga – zabawa w skojarzenia do przedmiotu/ilustracji. 
Rodzic prezentuje hulajnogę lub zdjęcie hulajnogi i rozpoczyna rozmowę, zadając 

dziecku pytania: 

Co to jest? Do czego służy? Co możemy na niej robić? 

Jak powinniśmy być wyposażeni, aby móc jeździć na hulajnodze? 

Jeśli nie padnie właściwa odpowiedź, nauczyciel naprowadza dzieci, że chodzi o kask 

i ochraniacze. 

Środki dydaktyczne: hulajnoga (lub zdjęcie) 

3. „Wycieczka rowerowa” - opowiadanie. 

4. "Rower" – mapa mentalna. 
Rodzic używa dzwonka rowerowego (w taki sposób, żeby dziecko go nie widziało/ 

utwór mp3). 

Zadaje pytania: 

Co to za dźwięk? 

Do czego służy ten przedmiot? 

Do jakiego urządzenia go mocujemy? 

Czego jeszcze potrzebujemy aby bezpiecznie móc jeździć rowerem? (kask i 

oświetlenie rowerowe) 

opowiada, do czego służą te przedmioty. 

Dziecko dochodzi do wniosku, że kask zawsze powinien być na głowie każdej osoby, 

która porusza się rowerem, a rower powinien być sprawny i wyposażony w 

oświetlenie, 

ponieważ te elementy zapewniają bezpieczeństwo. 

- Co jeszcze dzieci powinny mieć założone, zanim wybiorą się na rower? 

(ochraniacze); 

-Jak należy jeździć na rowerze? (bezpiecznie, rozglądając się i uważając na innych 

uczestników ruchu). 

Dziecko przykleja zdjęcie roweru na brystolu/ dużą kartkę papieru oraz opowiada, z 

jakich elementów składa się rower. 

Następnie zastanawia się, do czego przydaje się jazda na rowerze. 

Dorysowuje na zdjęciu strzałki od roweru i obok nich swoje pomysły (kredkami i 

mazakami). 

Przykładowe pomysły: jazda rowerem służy dbaniu o zdrowie (uśmiechnięte dziecko), 

podziwianiu krajobrazów (drzewo lub kwiatek), zwiedzaniu okolicy (budynek), 

oszczędzaniu pieniędzy (wydrukowane kopie banknotów), 

https://www.youtube.com/watch?v=FSGZ3CoE3_I


aktywnemu spędzaniu czasu z rodziną (wycięte z gazety zdjęcie rodziny na rowerach). 

Środki dydaktyczne: zdjęcie roweru, dzwonek rowerowy, oświetlenie rowerowe, kask, 

brystol, mazaki, kredki. 

5. "Jedziemy rowerem"– zabawa orientacyjno-porządkowa. 
Dziecko kładzie się na plecach i naśladuje jazdę rowerem. 

Na hasło: Stop! Podziwiamy krajobrazy! – wstaje i rozglądają się po sali. 

Na hasło: Wracamy na rowery! – naśladuje jazdę rowerem, leżąc na plecach. 

6. "Bawimy się plasteliną" – ćwiczenie motoryki małej. 
Dziecko formułuje różne kształty zgodnie z poleceniami prowadzącego, np. Ulep trzy 

wałki. Uformuj cztery kulki. Zmień to w jedną górę. Uformuj pięć kół. A teraz jeden 

prostokąt. 

Środki dydaktyczne: plastelina 

7. Czas na zabawę z j. angielskim 
Piosenka: Sports Song: Do You Like Sports? 

https://www.youtube.com/watch?v=WCYTlVF-djw 

8. Nie masz pomysłu na zabawę? Zakręć kołem! 
https://wordwall.net/pl/resource/921577/edukacja-przedszkolna/zabawa-na-

dzi%c5%9b 

Życzę miłego dnia! 

 

Pozdrawiam! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WCYTlVF-djw
https://wordwall.net/pl/resource/921577/edukacja-przedszkolna/zabawa-na-dzi%C5%9B
https://wordwall.net/pl/resource/921577/edukacja-przedszkolna/zabawa-na-dzi%C5%9B

