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 Serdecznie Was witamy! 

W dniu dzisiejszym będziemy mieli zajęcia rozwijające mowę. Będziemy mówić co robić na 

świeżym powietrzu. 

                                                                                                                                      Powodzenia! 

 Część I. „Moja ulubiona zabawa ruchowa” 

 

1. Wiersza Ewy Małgorzaty Skorek „Rozpędzony pociąg”. Ćwiczenia oddechowe na podstawie 

wiersza. Szybkie wypowiadanie zespołu głosek (czuk) usprawnia jednocześnie wargi, czubek języka 

i jego tylną część. 

 

W miejscach oznaczonych gwiazdką * dzieci naśladują stukot kół pociągu – na jednym wydechu 

energicznie wypowiadają szeptem, raz głośniej, raz ciszej: Czuk, czuk, czuk.. 

 

Pędzi pociąg pędzi, 

przez lasy i pola, 

słychać turkot, furkot 

to dudnią wciąż koła, 

– Czuk, czuk, czuk... 

– czuk, czuk, czuk...* 

 

Mknie pociąg po torach, 

huk rozlega się w lesie, 

a stukot wielu kół 

w lesie echem się niesie. 

– Czuk, czuk, czuk... 

– czuk, czuk, czuk...* 

 

Pędzi pociąg przez wioski, 

mija lasy i pola, 

słychać turkot i furkot, 

to dudnią wciąż koła. 

– Czuk, czuk, czuk... 

– czuk, czuk, czuk...* 

 

Jadą ludzie pociągiem, 

dudni głośno sto kół, 

pędzi pociąg szalony, 

wiezie uczniów do szkół. 

– Czuk, czuk, czuk... 

– czuk, czuk, czuk...* 

 

Mija stacje i pola, 

huk rozlega się w lesie, 

to dudnienie pociągu 

echem w lesie się niesie. 

– Czuk, czuk, czuk... 

– czuk, czuk, czuk...* 

 

Coraz słabiej już słychać 

pociągowe hałasy, 

pociąg jest już daleko, 



mija pola i lasy. 

– Czuk, czuk, czuk... 

– czuk, czuk, czuk... 

 

2. Co robią dzieci? 

 

Dzieci w kilku słowach opowiadają co widzą na obrazkach, co robią dzieci? 

 

  
 

  
 

A co Wy kochani robicie na świeżym powietrzu? 

 

Jakie zabawy ruchowe na powietrzu są Waszymi ulubionymi? 

 

3. Moja ulubiona zabawa na powietrzu? 

 

Dzieci na czystej kartce starają się narysować to o czym wcześnie mówiły, tj. co lubią robić na 

świeżym powietrzu. Jest to własna ekspresja twórcza dzieci. 

 

4. |Zabawa ruchowa z wykorzystaniem piłki – zabawa w parach z rodzeństwem lub rodzicami 

 

Dzieci siadają na dywanie naprzeciwko innego domownika i toczycie do siebie piłkę. Potem 

wstajecie i ją rzucają do siebie. 

 

Część II 

 

1. Muzyczna ekspresja ruchowa.  

Wykorzystując tasiemkę, chusteczkę lub kawałek krepiny dzieci wykonują dowolny taniec 

do dowolnego utworu zamieszczonego poniżej. Wyrażają ruchem to co słyszą i czują. 

Przypomnijmy dzieciom kiedy poruszamy się wolno (muzyka cicha lub wolna), a kiedy 

szybko (muzyka głośna lub szybka). 



Antonio Vivaldi - Wiosna 

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

Yiruma - River Flows In You 

https://www.youtube.com/watch?v=kG9KSWYg-Jc 

  Chopin - Spring Waltz 

https://www.youtube.com/watch?v=EFJ7kDva7JE 

 

2. Zabawa „Co tu nie pasuje”? 

Trzy obręcze, mogą być ze sznurka, skakanki lub poduszki, ręczniki, kocyki oraz 

następujące przedmioty, które układamy w obręczach: 

w pierwszej – misia, lalkę, kubek (lub dwie inne zabawki i kubek) 

w drugiej – skakankę, książkę, piłkę (dwa przedmioty związane z ćwiczeniami lub obrazki i 

książka) 

w trzeciej – farby, kredki, czapkę. 

 

Dzieci wybierają z każdej obręczy to, co nie pasuje do pozostałych przedmiotów. Próbują 

uzasadniać swój wybór. 

Miłej zabawy! 

Pozdrawiamy! 

 

Milena Kurpiewska 

Magdalena Nowicka 
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