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Dzień Dziecka świętujemy, 
naszą odmienność szanujemy
Propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy 
wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci młodszych na czerwiec

Plakat  
do wykorzystania 

podczas zajęć  
został dołączony 

 do bieżącego 
numeru

Cele ogólne:

  zaznajomienie przedszkolaków ze znaczeniem praw dzie-
cka, szczególnie prawa do zabawy i do uczestnictwa w za-
bawie; poznanie wybranych praw;

  organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu od-
miennych upodobań rówieśników;

  doskonalenie umiejętności komunikowania się z  innymi 
dziećmi (przywitanie, pożegnanie, używanie zwrotów 
grzecznościowych, uważne słuchanie innych);

  zapoznanie z różnicami występującymi między ludźmi na 
świecie (kolor skóry, zwyczaje, język);

  poznawanie typowych zabaw dzieci w wybranych krajach;

  wdrażanie do tolerancji, przyjmowania innych takimi, jacy 
są, oraz do akceptacji inności;

  doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów 
literackich i podejmowania prób oceny postaw bohaterów.

pojemniki np. papierem samoprzylepnym. Prowadzący za-
wiązuje na końcu sznurka węzeł. Dodatkowo może przy-
kleić go od zewnętrznej strony pojemnika klejem na gorąco. 
W  ten sposób powstaje przyrząd do zabawy zręcznościo-
wej – dziecko stara się podrzucić kulkę tak, aby umieścić ją 
w kubku.

	Indyjskie rangoli. Podczas spaceru prowadzący gromadzi 
wraz z  dziećmi różnego rodzaju materiał przyrodniczy: 
liście, kwiaty, kamyki, patyczki, źdźbła traw. Na skwerze 
lub placu obok przedszkola proponuje, aby maluchy wy-
korzystały zebrany materiał i ułożyły z niego kompozycję. 
Mogą także dopełnić całości, rysując kredą, lub narysować 
rangoli od początku na płytkach. Kiedy skończą, nauczy-
ciel może wykonać zdjęcia prac. Przedszkolaki mogą także 
tworzyć kompozycje w sali, na kartkach papieru lub dywa-
nikach, wykorzystując materiały dostępne w przedszkolu, 
np. skrawki tkanin, bibuły, sznurków itd.

	Japońskie origami. W  kilkuosobowym zespole lub indy-
widualnie z ochotnikami nauczyciel składa prosty samolot 
z papieru. Dzieci obserwują czynność, jednocześnie wyko-
nując własny model. Samoloty można wykorzystać do za-
baw w  ogrodzie przedszkolnym. Można także udostępnić 
maluchom zestawy do składania innych prostych figurek. 

 Propozycje aktywności 

 Wprowadzenie do tematu zajęć

  Jestem… i  nazywam się… – zabawa rozwijająca samo-
świadomość. Uczestnicy siedzą w kręgu. Nauczyciel rzuca 
do wybranego dziecka lekką piłkę. Ma ono za zadanie po-
wiedzieć, czy jest chłopcem, czy dziewczynką oraz podać 
swoje imię i nazwisko ( a także adres oraz – w kolejnej 
rundzie – krótko opisać swój wygląd). Następnie rzuca pił-
kę do kolejnej osoby. 

 Zabawy inicjowane przez nauczyciela

  Zabawy z różnych stron świata – aktywność poznawczo-
-zabawowa. Nauczyciel z  pomocą chętnych dzieci tworzy 
w sali kąciki z zabawkami i grami z różnych stron świata. In-
spiruje maluchy do zabaw z ich użyciem. Prowadzący może 
nie udostępniać od razu wszystkich zabawek, lecz począt-
kowo jedynie kilka, a kolejne dokładać w następnych dniach.

	Boliwijskie enchoque. Nauczyciel wierci dziurę w denkach 
pojemników, np. po jogurcie. Dzieci przewlekają przez nią 
sznurek długości około 25 cm. Ochotnicy mogą ozdobić 

 Zabawy integracyjne

  Co kto lubi? – zabawa pozwalająca poznać upodoba-
nia rówieśników. Wersja I: Maluchy siedzą w  kole i  po-
dają sobie piłkę. Dziecko, które trzyma piłkę, wymienia 
np. nazwę ulubionej zabawy, tytuł bajki, nazwę potrawy, 
ulubiony kolor. Następnie turla piłkę do wybranej osoby. 
Wersja II: Maluchy poruszają się w rytm skocznej muzyki. 
W przerwach w muzyce wykonują zadania, odpowiadając 
na komunikaty nauczyciela, np. kto lubi kolor zielony, ska-
cze w miejscu; kto chętne zjada zupę pomidorową, kładzie się 
na dywanie itd.  Wersja III: Maluchy tańczą do muzyki. 
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 Zabawy logopedyczne

 Ćwiczenia warg i języka

Kiedy ucichnie, podchodzą do dziecka, które jest najbliżej, 
podają sobie dłonie i kończą zdanie zaproponowane przez 
prowadzącego oraz słuchają rówieśnika, np. Lubię…; Je-
stem szczęśliwy, gdy…; Smutno mi, kiedy…; Moim marzeniem 
jest… itd. 

  Coś miłego dla każdego – doskonalenie umiejętności wy-
powiadania i przyjmowania komplementów (na podstawie 
zabawy Zaczarowane słowa, [w:] Dorota Niewola, „Zaczaro-
wane słowa”, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002, 
s. 13-14). Nauczyciel kładzie na środku dywanu kosz lub 
pudełko z wyciętymi z papieru serduszkami. Ochotnicy wy-
ciągają z kosza serduszko i wręczają je wybranemu dziecku, 
mówiąc przy tym coś miłego, np. Lubię się z tobą bawić; Masz 
piękny uśmiech; Podobają mi się twoje rysunki itd. Pierwszych 
kilka serduszek z komplementem może rozdać prowadzący, 
aby zainspirować dzieci. Dorosły powinien zadbać o to, aby 
wszystkie maluchy podczas zabawy otrzymały serduszka 
i usłyszały miłe słowa o sobie. 

  Różne i takie same – zabawa rozwijająca percepcję wzro-
kową. Nauczyciel prezentuje fotografie osób z  różnych 
stron świata i kręgów kulturowych. Dzieci oglądają je i na 
bieżąco dzielą się swoimi wrażeniami. Następnie łączą się 
w kilkuosobowe zespoły. Każdy zespół otrzymuje po dwa, 
trzy zdjęcia. Zadaniem maluchów jest opowiedzieć, kto ich 
zdaniem znajduje się na fotografii: kobieta/mężczyzna/dzie-
cko; osoba młoda/starsza/w  średnim wieku itd.  Dzieci 
wspólnie z nauczycielem mogą się też zastanawiać np. nad 
tym, czym dana osoba się zajmuje, co lubi jeść, jaki jest jej 
ulubiony kolor. Następnie maluchy wyszukują różnice i po-
dobieństwa w wyglądzie poszczególnych osób. 

 Zabawy i rozmowy inspirowane wierszem

  „Moje prawa” – wysłuchanie wiersza z wykorzystaniem 
ilustracji oraz podejmowanie prób pamięciowego opa-
nowania jego treści.

Moje prawa
(Dominika Góra)
Moje prawa – ważna sprawa!
Ja się bawić prawo mam.
Mam też prawo do rodziny, 
żebym nigdy nie był sam!
Mogę uczyć się i pytać, 
bo nie wszystko jeszcze wiem.
I bezpieczny powinienem 
być, by rosnąć dzień za dniem.
Nikt nie może mnie poniżać, 
krzywdzić też nie może mnie.
Dzieci wszystkich krajów świata 
pamiętajcie prawa swe!

  Jak dbać o swoje prawa – zabawa doskonaląca umiejęt-
ność rozwiązywania konfliktów i  porozumiewania się 
bez przemocy. Nauczyciel wykorzystując pacynki zwie-
rząt (lub inne dostępne w  przedszkolu), odgrywa impro-
wizowane krótkie scenki. Dialogi i  zdarzenia nawiązują 
do praw dziecka, o których była mowa w wierszu. Dzieci 
podczas oglądania scenki podpowiadają bohaterom, jak 
rozwiązać problem, np. Na placu zabaw starszy niedźwiadek 
wyśmiewa się z małego misia. Misiowi jest przykro. Jak może 
zareagować i kogo prosić o pomoc?

 Zabawy i rozmowy inspirowane opowiadaniem

  „Nasz przyjaciel Bheru” – wysłuchanie opowiadania Ka-
tarzyny Tomiak-Zaremby. Po odczytaniu utworu chętne 
maluchy mogą opowiedzieć jego treść. Nauczyciel zdając 
pytania, zachęca dzieci do użycia nowych (nieznanych im) 
słów, które pojawiły się w opowiadaniu. Treść opowiada-
nia znajdziesz na www.opowiadania.blizejprzedszkola.pl.

 Zabawy i rozmowy inspirowane piosenką

  „Kolorowe dzieci” – zabawa ruchowo-naśladowcza do 
fragmentu piosenki z repertuaru Majki Jeżowskiej. Dzie-
ci ilustrują tekst zwrotki ruchem i  gestem według poniż-
szej propozycji. Podczas refrenu tańczą dowolnie w  pa-
rach. W miarę możliwości włączają się w śpiew. 

Kolorowe dzieci
(sł. Jerzy Bielunas, muz. Majka Jeżowska)
Gdyby, gdyby moja mama
pochodziła z wysp Bahama,
falowanie rękami – raz z prawej strony, raz z lewej strony
to od stóp po czubek głowy
byłabym czekoladowa. 
przykucnięcie i dotknięcie dłońmi stóp; 
w pozycji stojącej dotknięcie głowy

Mogłam przyjść na świat w Cejlonie,
na wycieczki jeździć słoniem.
złączenie dłoni i falowanie przedramionami
I w Australii mieć tatusia
i z tatusiem łapać strusie.
przeskakiwanie z nogi na nogę w miejscu

Ref. Nie patrz na to, w jakim kraju
jaki kolor dzieci mają
i jak piszą na tablicy – 
to naprawdę się nie liczy!
Przecież wszędzie każda mama,
każdy tata chce tak samo,
żeby dziś na całym świecie
mogły żyć szczęśliwe dzieci. (…)

(Źródło piosenki: płyta CD „Marzenia się spełniają”, 
Majka Jeżowska, Dystrybutor Fonografika, rok wyd. 2015) 
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  „Śmiecholandia”. Nauczyciel recytuje fragment wiesza. 
W  odpowiednich momentach dzieci nabierają powietrza 
i  jak najdłużej na jednym wydechu naśladują różne rodza-
je śmiechu – na dźwiękach wysokich lub niskich, głośno lub 
cicho itp.

Śmiecholandia
(Ewa Małgorzata Skorek)
W Śmiecholandii – państwie małym, 
słynnym w świecie prawie całym, 
ludzie śmieją się tu wszyscy:
obcy krewni, dalsi bliscy. 

Śmieją się panowie (…):
– Ho, ho, ho… 
Śmieją się panie (…):
– Ha, ha, ha… 
Śmieją się chłopcy (…): 
– Ha, ha, ha…
Śmieją się dziewczynki (…): 
– Hi, hi, hi…
Śmieje się staruszka wprost do twego uszka:
– He, he, he…
(…) 

(Źródło: Ewa Małgorzata Skorek, „100 tekstów do ćwiczeń 
logopedycznych”, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2005, s. 32-33)

Zabawa w chowanego 
(Katarzyna Tomiak-Zaremba)
Pięcioro dzieci bawiło się w chowanego. 
poruszanie wyprostowanymi pięcioma palcami jednej dłoni 
Gdy się jedno schowało, to ile zostało?
przytrzymanie drugą dłonią kciuka i jego zgięcie
Czworo dzieci bawiło się w chowanego.
poruszanie wyprostowanymi czterema palcami
Gdy się kolejne schowało, to ile zostało?
przytrzymanie drugą dłonią palca wskazującego i jego zgięcie
Troje dzieci bawiło się w chowanego.
poruszanie wyprostowanymi trzema palcami
Gdy się kolejne schowało, to ile zostało?
przytrzymanie drugą dłonią palca środkowego i jego zgięcie
Dwoje dzieci bawiło się w chowanego.
poruszanie wyprostowanymi dwoma palcami
Gdy się kolejne schowało, to ile zostało?
przytrzymanie drugą dłonią palca serdecznego i jego zgięcie
Ostatnie dziecko poszło szukać swoich kolegów. 
poruszanie wyprostowanym mały malcem
I znów pięcioro dzieci bawiło się w chowanego…

 Zabawy logopedyczne

 Ćwiczenia warg i języka

 Ćwiczenia oddechowe

  Lot żurawi. Nauczyciel składa techniką origami kilka/kil-
kanaście żurawi z papieru (ogólnodostępne tutoriale znaj-
dziesz w  internecie). Przymocowuje do nich sznureczek. 
Żurawie umieszcza na środku sali np. na niebieskiej tkani-
nie. Dzieci poruszają się do utworu instrumentalnego „Ja-
poński taniec”. Kiedy muzyka cichnie, podchodzą do stawu, 
chwytają za sznureczki i  dmuchając, wprawiają żurawie 
w ruch. Kiedy ponownie usłyszą muzykę, wracają do space-
rowania po dywanie. 

W zależności od liczby żurawi prowadzący może proponować, 
aby do stawu podeszły np. dzieci z niebieskimi oczami, tylko 
dziewczynki, dzieci z ciemnymi włosami.

  Rytmy z sawanny.  Nauczyciel wygrywa na bębenku pro-
sty rytm, a  maluchy starają się go powtórzyć na zasadzie 
echa rytmicznego. Mogą wygrywać rytm na instrumentach 
perkusyjnych, ale także wystukując dłońmi o uda lub stopa-
mi o podłogę.  Maluchy siedzą w kole. Nauczyciel gra pro-
sty rytm, a kolejne osoby, licząc od prawej strony prowadzą-
cego, powtarzają kolejno rytm na swoich instrumentach do 
czasu, aż rytm „zatoczy” koło.  Ochotnicy mogą wygry-
wać własne rytmy, a reszta grupy stara się je naśladować. 

 Ćwiczenia słuchowe

 Zabawy paluszkowe

 Zabawy dydaktyczne

  Rodziny i  ich domy – zabawa klasyfikacyjna. Nauczyciel 
prezentuje fotografie rodzin z  różnych zakątków świata 
(np. Indie, Chiny, Ukraina, Grenlandia) w  tradycyjnych 
strojach. Na globusie pokazuje, w  jakiej części świata ci 
ludzie mieszkają. Przedstawia ciekawostki, np. co w  tej 
części świata dzieci jedzą, w co się bawią, jaki panuje tam 
klimat itd. Maluchy określają, czy to blisko Polski, czy da-
leko. Następnie prowadzący prezentuje fotografie przed-
stawiające dom, a dzieci próbują odgadnąć, w której okoli-
cy dana rodzina mieszka.

Dobrane pomoce mają na celu zwrócić uwagę dzieci na zagad-
nienie różnorodności. Nauczyciel powinien uświadomić im, że 
w wielu rejonach świata odchodzi się już od zamieszkiwania 
w tradycyjnych domach – tam również powstają bloki i nowo-
czesne domy. 

  Ludzie z różnych stron świata – gra doskonaląca pamięć 
i  percepcję wzrokową. Zabawa jest prowadzona w  kilku-
osobowym zespole. Maluchy rozkładają na środku stołu 
kartoniki z  fotografiami. Kolejno odwracają po dwie. Jeśli 
gracz odsłoni parę takich samych zdjęć, odkłada je na bok 

 Zabawy i rozmowy inspirowane piosenką



36

■ przewodnik nauczyciela przedszkola – materiały na czerwiec

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 5.176/2016

 Zabawy i ćwiczenia ruchowe

i ma prawo odsłaniać jeszcze raz. Po odsłonięciu wszystkich 
kartoników dzieci sprawdzają, komu udało się zgromadzić 
najwięcej par.   „Jak wesoło, dalej w  koło” – zabawa tradycyjna w  kole 

przy piosence. Dzieci ustawiają się w kole twarzą do środ-
ka. Włączają się w śpiew i wykonują ruchy według opisu. 
Przebieg zabawy: takty 1-4: cwał boczny w lewo; 5: dwa pod-
skoki; 6: dwa klaśnięcia; 7-8: obrót wokół własnej osi w lewo, 
ręce na biodrach; 9-12: jak takty 5-8. Nuty znajdują się na 
dole strony. 

  Pokoloruj! – doskonalenie małej motoryki i  znajomości 
kolorów. Dzieci otrzymują zestawy kredek oraz karty z syl-
wetami do pokolorowania, na których nauczyciel uprzednio 
zaznacza, jaki kolor ma mieć dany element. Maluchy nazy-
wają kolory, dobierają kredki i starają się pokolorować syl-
wety, jak najstaranniej zapełniając kontury. 

Nauczyciel, znając możliwości swoich podopiecznych, powinien 
odpowiednio dobrać liczbę obrazków i stopniowo ją zwiększać. 

  Co to za owoc? – zabawa sensoryczna. Nauczyciel zakry-
wa oczy ochotników. Zachęca ich, aby dotknęli, powąchali 
i spróbowali egzotycznych owoców z różnych stron świata 
(np. papaja, granat, mango, liczi, opuncja figowa, awokado). 
Maluchy mogą opisywać wrażenia, opowiadać, z czym ko-
jarzy im się dany owoc, smak itd.  Mogą próbować roz-
poznać owoc i podać jego nazwę. Dodatkowo prowadzący 
może zaproponować dzieciom, aby spośród różnych owo-
ców wyszukały najbardziej charakterystyczny dla naszego 
kraju owoc (jabłko). 

Jak wesoło, dalej w koło (melodia i słowa popularne) 
(Tonacja została dostosowana do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym)

(Źródło nut i opisu: Józef Woźniak, „Zabawy ruchowe ze śpiewem i muzyką”, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1963, s. 165-166)

 Zabawy muzyczne

 Zabawy plastyczne i przestrzenne

  Mój dom – doskonalenie umiejętności posługiwania się 
nożyczkami podczas tworzenia kolażu. Nauczyciel groma-
dzi gazety, foldery reklamowe, papier kolorowy o różnych 
fakturach. W zależności od umiejętności dzieci  z pomocą 
nauczyciela  lub samodzielnie wycinają proste elementy 
i  projektują dom dla siebie i  swojej rodziny. Wycięte ele-
menty przyklejają na kolorowa kartkę z bloku technicznego 
formatu A4.

  Afrykańskie maski – układanie kompozycji z naturalnych 
materiałów. Nauczyciel prezentuje dzieciom fotografie 
masek afrykańskich. Maluchy przyglądaj się im. Na papie-
rowych podłużnych talerzykach układają elementy twarzy, 
wykorzystując materiały przyrodnicze, makaron o różnych 
kształtach (uprzednio pomalowany farbami plakatowymi 
na różne kolory i pozostawiony do wyschnięcia), różne ga-
tunki ziaren fasoli itd. Po ułożeniu kompozycji prowadzący 
wykonuje zdjęcia prac.

  „Meksykanin w kapeluszu” – zabawa konstrukcyjna (źród-
ło: Igor Buszkowki, Katarzyna Michalec, „Prace plastyczne  
rozwijające wyobraźnię dla młodszych przedszkolaków”, 
Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2009, s. 71). 
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Do wykonania pracy potrzebne będą ceramiczny kubek, 
wyciskarka do cytrusów, plastikowe nakrętki od napojów, 
plastelina. Kubek stawiamy do góry dnem tak, aby jego ucho 
było widoczne, ponieważ zastąpi ono nos postaci. Kapeluszem 
będzie wyciskarka do soku, ale można go zrobić również z na-
krętki od słoika i plasteliny. Oczy możemy zrobić z nakrętek od 
butelek (…), a brwi, rzęsy i usta z plasteliny. Wszystkie elemen-
ty mocujemy za pomocą plasteliny.

 Zabawy teatralne

  Wizyta w teatrze – oglądanie przedstawienia teatralnego 
w wykonaniu aktorów. Nauczyciel w ramach niespodzianki 
z okazji Dnia Dziecka może zorganizować wyjście na przed-
stawienie teatralne. Przed wizytą w  teatrze dorosły tłu-
maczy maluchom pojęcia takie jak: scena, widownia, kulisy, 
kurtyna, aktor, rekwizyt, dekoracja, kostium. Rozmawia także 
z dziećmi o zasadach zachowania się w teatrze. Jeśli wyjście 
do teatru jest niemożliwe, prowadzący może zorganizować 
przedstawienie teatralne w przedszkolu. Z udziałem chęt-
nych rodziców może wystawić wybraną bajkę dla dzieci, 
które na pewno z radością zobaczą swoich rodziców na sce-
nie. Można wykorzystać np. scenariusz inscenizacji „Brzyd-
kie Kaczątko” Urszuli Kozłowskiej, który traktuje o akcepta-
cji odmienności (źródło: Urszula Kozłowska, „Inscenizacje 
nie tylko dla dzieci… Zbiór scenariuszy na różne okazje dla 
wszystkich grup przedszkolnych”, Wyd. CEBP 24.12 sp. 
z o.o., Kraków 2015, s. 91-98).

  Jak cień – zabawa pantomimiczna. Dzieci dobierają się 
dwójkami; jedno z  nich porusza się w  określony sposób. 
Drugie dziecko jest cieniem, podąża za rówieśnikiem i stara 
się dokładnie naśladować wszystkie jego ruchy. Na sygnał 
prowadzącego następuje zmiana ról.  Maluchy mogą się 
poruszać w dowolny, wybrany przez siebie sposób.  Na-
uczyciel może zaproponować sposób poruszania się, np. jak 
kosmita, robot, olbrzym, krasnal.

  Dookoła świata – zabawa taneczno-ruchowa do muzyki. 
Nauczyciel „zabiera dzieci w  podróż”. Odtwarza muzykę 
i zachęca maluchy, aby ruchem i gestem oddały jej charak-
ter. Przykładowe propozycje: muzyka afrykańska (utwór 
instrumentalny „Afrykańskie rytmy”) – na szeroko roz-
stawionych nogach naśladowanie gry na bębnach; muzyka 
japońska (utwór instrumentalny „Japoński taniec”) – po-
ruszanie się ze złączonymi nogami i wykonywanie głębo-
kich skłonów; brazylijska muzyka (utwór instrumentalny 
„Karnawałowa samba”) – rytmiczne bujanie biodrami, 
rytmiczne podskoki.

  Lot samolotem – zabawa ruchowo-naśladowcza. Dzieci 
siadają w rzędzie na krzesłach lub ze skrzyżowanymi no-
gami jedno za drugim. Prowadzący odtwarza dowolny, ryt-
miczny utwór instrumentalny. Maluchy rozkładają ramio-
na na boki i naśladują lot samolotem. Podczas lotu zapina-
ją pasy, przechylają się w prawą/lewą stronę, przechylają 
się w  przód i  w  tył, wyglądają przez okno z  prawej/lewej 
strony, podnoszą się do góry i w dół podczas turbulencji, 
odpinają pasy.

 Zabawy i ćwiczenia ruchowe

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem chusty 
animacyjnej (opracowanie Katarzyna Tomiak-Zaremba na 
podstawie propozycji z książki Marty Bogdanowicz „Ruch 
i  piosenka dla najmłodszych”, Wyd. Fokus, Gdańsk 2001, 
s. 102-110).

  Szukaj koloru. Dzieci spacerują wokół rozłożonej na pod-
łodze chusty. Na hasło prowadzącego szukają odpowied-
niego koloru: siadamy na trawie – zielonego, kładziemy się na 
plaży – żółtego, pływamy w morzu – niebieskiego, zajadamy 
truskawki – czerwonego itd. 

  Wywoływanie i przebieganie. Dzieci falują chustą. Kiedy 
chusta jest wysoko, przebiegają na drugą stronę chusty 
dzieci, które „trzymały” wskazany przez prowadzącego 
kolor. 

 Ćwiczenia gimnastyczne

  Meksykańska fala. Dzieci ustawiają się po dwóch stronach 
chusty. Ochotnik kładzie się na środku. Dzieci przykucają 
i na zmianę podnoszą przeciwległe brzegi chusty (zgodnie 
ze wskazaniem nauczyciela), delikatnie nimi falując.

  Sztorm. Prowadzący wrzuca na chustę lekkie zabawki (np. 
niewielkie maskotki, pluszowe piłki). Dzieci wachlują chustą 
na zmianę spokojnie, powoli oraz szybko, energicznie, stara-
jąc się, aby zabawki nie wypadły za chustę. 

  Kurtyna. Nauczyciel przy pomocy asystenta trzyma chustę 
złożoną na połowę, tworząc kurtynę. Połowa grupy siada 
po jednej stronie chusty, druga po drugiej. Dzieci podcho-
dzą kolejno do chusty z każdej strony. Po opuszczeniu chu-
sty jak najszybciej mówią imię rówieśnika, który stoi po dru-
giej stronie „kurtyny”.

  Wachlowanie wysoko – nisko. Dzieci trzymają chustę. 
Podnoszą ja wysoko do góry, robiąc głęboki wdech. Opusz-
czają chustę, wydychają powietrze i obserwują, jak chusta 
opada. 

Przed przystąpieniem do zabawy należy zwrócić uwagę dzieci 
na zasady bezpieczeństwa, aby bez kolizji minęły się pod chustą. 

W trakcie zajęć warto dodatkowo sięgnąć 
po następujące pozycje czytelnicze:

Wiersze: D. Gellnerowa „Dzieci”; H. Łochocka „Ona i ja”.

Bajki i opowiadania: Cz. Janczarski „Tygrys o złotym 
sercu”; fragmenty bajek i baśni z różnych stron świata.

R E K L A M A

Czy wiesz, że...
na stronie internetowej

www.dopobrania.blizejprzedszkola.pl 
znajdziesz karty pracy dla swoich przedszkolaków

 Zabawy muzyczne


