
Grupa “Biedronki” - 3-4-latki 

 Krąg tematyczny: Jak zostać sportowcem? 
 Temat dnia: Zabawy na świeżym powietrzu. 
Data: 3.06.2020r.  
 
Karty pracy, z których dzieci mogą skorzystać w domu w tym tygodniu: 
 3-latki: s. 145,  
4-latki: s. 26-27, 28, 29  
 

Poniżej przesyłamy propozycje zabaw, ćwiczeń dla dzieci w domu: 

1) Zielony żuczek – wysłuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści. 

              Zielony żuczek  
 
Chodził po łące zielony żuczek.  
„Kiedy się wreszcie latać nauczę?  
Powiedz mi, proszę, panno dziewanno,  
Kiedy nad mgiełkę wzlecę poranną?”  
Ale dziewanna, kąpiąc się w rosie,  
Myślała tylko o własnym losie.  
Więc poszedł dalej zielony żuczek.  
„Kiedy się wreszcie latać nauczę?  
Może mi zdradzą liliowe dzwonki,  
Kiedy odlecę z pachnącej łąki?” 
 A liliowe dzwonki co siły 
 Pszczołom na zbiórkę właśnie dzwoniły.  
Pytał rumianku, pytał źdźbła trawy, 
 Lecz one miały ważniejsze sprawy.  
Więc spytał żuczek srebrzystej rosy:  
„Kiedy się wreszcie w górę uniosę?” 
 A kropla rosy, jak zwierciadełko, 
 Odbiła jedno, drugie skrzydełko.  
Długo je z każdej oglądał strony 
 Bardzo zdziwiony żuczek zielony.  
Wreszcie poruszył nimi nieśmiało 
 I oto wszystko w dole zostało:  
Dziewanna, mięta, rumianek, dzwonki 
 I srebrna rosa z pachnącej łąki.  
                                                     
                                                            Ludmiła Marjańska 
 



Po wysłuchaniu wiersza dzieci starają się odpowiedzieć Rodzicom na pytania: Jak 
żuczek nauczył się latać? Czy kwiaty mu pomogły?. Następnie rodzic prowadzi do 
podsumowania:  
Żeby się czegoś nauczyć, trzeba po prostu próbować. 
 

2) Jak się gra piłką? – ćwiczenia w myśleniu i budowaniu wypowiedzi. 
 

Rodzic zadaje zagadkę: Co to za przedmiot w sporcie, który bez skrzydeł lata?.  
Gdy dzieci odgadną, że to piłka, rodzic zadaje pytanie: Jak się gra piłką?. Dzieci 
odpowiadają, mogą również pokazywać różne sposoby wykorzystania piłki.  
Odpowiedzi mogą być bardzo różnorodne, tak jak różnorodne są piłki. Na koniec 
rodzic wraz z dziećmi  wymienia różne sporty, w których wykorzystuje się piłki: nożną, 
ręczną, siatkową, plażową, do koszykówki, pingpongową, do tenisa, lekarską itd. 
 

3) Gimnastyka – fajna sprawa – zestaw ćwiczeń. 
Rozgrzewka. Dzieci maszerują w miejscu, wyrzucają ręce w górę, potem w 
przód i w bok. Następnie robią skłony. Potem dotykają kolejno swoich głów, 
ramion, kolan, pięt, oczu, uszu, ust i nosów.  
Turlamy się po piasku – turlanie po dywanie.  
Do wody i pływamy – czołganie z ruchem rąk, naśladowanie pływania.  
Wychodzimy z wody – czworakowanie.  
Skoki żaby – naśladowanie skoków na czterech kończynach.  
Stajemy i strzepujemy ciało – rozluźnienie i oklepywanie ciała. 
 

4) Różne piłki- oglądanie zdjęć i ilustracji różnych piłek i dyscyplin sportowych, w 

których wykorzystuje się piłki. 

Dzieci oglądają zdjęcia, podają nazwy dyscyplin sportowych, segregują piłki ze 

względu na kolor, wielkość, liczbę uczestników (para, zespół) gry. 

5) Tęczowa piłeczka-  dla chętnych proponujemy wykonanie piłeczki  

antystresowej . Film instruktażowy znajduję się w poniższym linku. 

                https://youtu.be/sDJmIVI_QuQ 

6) Na zakończenie przesyłamy propozycję obejrzenia filmu edukacyjnego 

„Wędrówki Skrzata Borówki” 

https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4 

 

7) Karty pracy dla chętnych dzieci – zamieszczone poniżej. 

https://youtu.be/sDJmIVI_QuQ
https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4


 
 

 

 



 

Policz kropki na biedronkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pokoloruj w kolorach tęczy motyla. 

 


