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Serdecznie Was witamy!

W dniu dzisiejszym będziemy mieli zajęcia z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa. Przypomnimy
sobie jak należy prawidłowo poruszać się po ulicy, a także jak możemy ubrać się wiosną. Nie
zapominamy oczywiście o ruchu, który jest bardzo ważny dla naszego zdrowia.

                                                                                                                                 Powodzenia!

Część I. „Spacer – podziwiamy piękno wiosny”

1. „Wiosenny spacer” – zabawa ruchowa przy muzyce relaksacyjnej udziałem 
rodziców. Przykłady muzyki: ttps://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY

- Idziemy do parku na wiosenny spacer. – spacerowanie po sali.

- W parku rosną różne drzewa: wysoki – stanie na palcach, ręce wyciągnięte w górę – 
i niskie – przechodzenie do przysiadu.

- W nocy padał deszcz, na alejkach jest pełno kałuż – przeskoki z nogi na nogę.

- Na drzewach widać świeże wiosenne liście, którymi lekko porusza ciepły wietrzyk – 
kołysanie rękami w dowolnych kierunkach.

- Parę dni temu burza powaliła olbrzymie drzewo – przechodzenie do leżenia na 
plecach.

- Gałęzie zajęły całą alejkę – rozkładanie rąk na boki.

- Teraz znowu grzeje wiosenne słońce. Dzieci cieszą się i wesoło podskakują – 
przeskoki z nogi na nogę.

- Jesteśmy zmęczeni, wracamy do przedszkola odpocząć – marsz za prowadzącą.

2. Jak należy bezpiecznie poruszać się po ulicy podczas wiosennego spaceru przypo-
mnicie sobie oglądając film o zasadach bezpieczeństwa a drodze :
https://www.youtube.com/watch?v=qWRy-oG39S4

3. zabawa „Prawda to, czy plotka?”. Do zabawy jest potrzebny „lizak” z uśmiechniętą
buźką i smutną buźką lub narysowana uśmiechnięta buźka na jednym ręku dziecka, a na
drugim ręku smutna buźka. 
Jeśli zdanie jest prawdziwe dzieci podnoszą w górę uśmiechniętą buźkę i podskakują
razem z  rodzicami  trzy  razy  mówiąc:  tak,  tak,  tak,  jeśli  nie  jest  zgodne  z  prawdą
podnoszą smutną buźkę i mówią: nie, nie, nie.

 Teraz jest pora roku, którą nazywamy wiosną.

 Na wiosnę przylatują bociany z ciepłych krajów.

 Zimą jeździmy na wakacje i kapiemy się w morzu.

 Zimą lepimy bałwana.

 Wiosną kolorowe liście spadają z drzew.

 Jesienią zbieramy grzyby i kasztany.



 Przebiśnieg i krokus to pierwsze wiosenne kwiaty.
 Wróble odlatują na zimę do ciepłych krajów.

4. „Małe pogaduchy” – rozwijanie rozpoczętej myśli:

 Wiosna sprawia, że…
 Wiosenna pogoda jest…
 Spacerując wiosną można zobaczyć…

5. „Wiosenne ubranie” zabawa dydaktyczna. 
Przypomnijcie sobie jaką pogodę mamy często za oknem. Możecie spojrzeć na obrazki,
które znajdują się pod opisem. 
A teraz  razem z  rodzicami  na  podstawie  rysunkowej  zagadki  porozmawiajcie  w co
możemy się ubrać wiosną na spacer, a co nie nadaje się do ubrania na wiosenny spacer. 



Część II – zabawa rytmiczna

Zabawa rytmiczna „Słonko po deszczu” M. Kownackiej z wykorzystaniem gazet.

Pada deszczyk! Pada deszczyk!
i po liściach tak szeleści...
(Dzieci w przysiadzie bębnią rytmicznie palcami w podłogę)

Zatuliły kwiatki płatki,
główki chylą do rabatki!
Kap! Kap! Kap!
(Dzieci opuściły nisko głowy)

Deszcz ustaje – płyną chmury –
Kwiaty wznoszą się do góry!
Ho! Ho! Ho!
(Dzieci wznoszą stopniowo głowy i ramiona w górę)

Wiatr tu pędzi na wyścigi.
Wiatr kołysze nam łodygi!
Wiu! Wiuu! Wiuuu!
(Dzieci w rozkroku kołyszą się na boki)

Biegną dzieci tu z ochotą:
Uważajcie – takie błoto!
Hyc! Hyc! Hyc!
(Dzieci biegną na palcach)

Byle słonko nam nie zgasło –
róbmy prędko z błota – masło!
Chlap! ciap! ciap!
(Dzieci przebierają nogami w miejscu)

Teraz – baczność – kroki duże –
przeskoczymy przez kałużę!
Hop! Hop! Hop!

Miłej zabawy!
Pozdrawiamy!
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