
Temat: Płyniemy statkiem. 

 

1. Wprowadzenie do zajęć- zagadka. 

Pokonuje morskie fale, 

szybko płynie w dal. 

Nie lęka się sztormów 

i wzburzonych fal.  (statek) 

 

2. Piosenka” Płyną po wodzie statki” 

https://www.youtube.com/watch?v=baxb0XVBX8s&t=30s 

 „Ocean nam nie straszny” 

https://www.youtube.com/watch?v=F5xtCa4MPjk 

 

3. Stateczki - ćwiczenia oddechowe. 

Do miski napełnionej wodą kładziemy stateczki wykonane z papieru metodą 

origami.  Dziecko dmucha w statek położony na wodzie, starając się 

wprowadzić go w ruch. 

 

4. Zabawa ruchowa ,,Czerwone i zielone światło”. 

W tej zabawie rodzic jest sygnalizatorem świetlnym, a dziecko samochodem. 

Rodzic bierze do ręki jeden przedmiot czerwony i jeden zielony (np. klocki 

lub kółka wycięte z papieru). Gdy rodzic pokazuje zielone światło (zielony 

przedmiot) – dziecko chodzi po pokoju trzymając ręce na kierownicy 

(naśladując kierowanie pojazdem). Gdy rodzic pokazuje czerwone światło, 

samochód zatrzymuje się. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=baxb0XVBX8s&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=F5xtCa4MPjk


5. ,,Myjnia samochodowa” – masażyk 

Dziecko siada tyłem do rodzica. Rodzic mówi, co wykonuje się w myjni 

jednocześnie robiąc masażyk na pleckach dziecka. Potem role mogą się 

odwrócić – dziecko będzie wykonywało masażyk na plecach rodzica: 

 

Samochód wjeżdża do myjni  (przykładamy dłonie do pleców dziecka) 

Teraz polewamy samochód wodą (gładzenie piąstką po plecach) 

Skrapiamy płynem (delikatne stukanie opuszkami palców) 

Szczotki szorują auto (delikatne drapanie) 

Spłukujemy płyn (gładzenie otwartymi dłońmi) 

I suszymy auto (dmuchamy na plecy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Karta pracy nr 1 

 

 



7. Karta pracy nr 2 

 

 

 



8. „Piraci” 

Leszek Sulima Ciundziewicki 

 

Żyło kiedyś raz dwóch braci, 

straszni byli to piraci. 

Dla nich morza, oceany, 

stanowiły życia plany. 

 

W rejs ogromny wyruszyli 

a w nim przygód moc przeżyli. 

Podróż trwała całe lata, 

gdyż los różne figle płata. 

 

Podczas wielkiej morskiej burzy, 

chciał ich pożreć rekin duży. 

Lecz piracy dzielni byli, 

wnet rekina oswoili. 

 

Jadł im z ręki rybki małe, 

za co dostał też pochwałę. 

Rekin z wielkiej zaś wdzięczności, 

przyprowadził nowych gości. 

 

Przybył krab na pogaduszki, 

który mężem był papużki. 

Razem parę stanowili 

i szczęśliwi bardzo byli. 



Latająca rybka mała, 

Na swych skrzydłach przyleciała, 

Zzieleniała wręcz ze złości 

gdy ujrzała tylu gości. 

 

Wszyscy razem ucztowali 

nim na wyspę się dostali. 

Do tej pory żyją w zgodzie, 

ci na lądzie, inni w wodzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Praca plastyczna - wyklejanie statku kawałkami papieru, malowanie 

wody farbami. 

 

 


