
PROPOZYCJE NA 15.04.2021 

1. Zapraszam do ćwiczeń na dobry początek 

https://wordwall.net/pl/resource/2299498/cwiczenia/%c4%87wiczenia-na-dobry-pocz%c4%85tek  

2. Zabawa paluszkowa „Szewczyk”. Dzieci wykonują ruchy zgodne ze słowami rymowanki 

(Utrwalanie orientacji kierunkowej: prawa-lewa ręka).  

 

Małe rączki klaszczą,  

małe rączki o kolana uderzają 

i gwoździe do podeszwy  

buta przybijają.  

Prawa rączka stuk,  

lewa rączka stuk  

i gotowy but.  

 

3. Przedstawicieli jakich zawodów rozpoznajesz na obrazku? Wskaż, w którym pojeździe 

pracuje strażak, policjant, lekarz. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2299498/cwiczenia/%c4%87wiczenia-na-dobry-pocz%c4%85tek


4. „Kto pomoże?” – zabawa dydaktyczna. 

Rodzic odczytuje zdanie, a dziecko ma za zadanie powiedzieć kogo należy wezwać 

i odszukuje kartkę z odpowiednim numerem alarmowym. 

- Dziewczynka przewróciła się podczas jazdy rowerem. Nie może się podnieść. Skarży się, że 

boli ją noga. 

 

- Mały kotek wszedł na wysokie drzewo i nie może zejść. Kto mu pomoże? 

 

- Mały chłopiec stoi sam na przystanku i płacze. Chyba zgubił się rodzicom. Kogo trzeba 

wezwać? 

 

- Nad lasem unosi się gęsty dym. Do kogo zadzwonimy? 

 

- Na drodze doszło do wypadku samochodowego, są ranni. Kogo trzeba wezwać? 

 

5. Czas się poruszać. Zapraszam do zabawy „Gdzie jest piłka”  

 Weźcie piłkę, zakręćcie kołem, a rodzic odczyta gdzie macie ją położyć. 

https://wordwall.net/pl/resource/1946480/terapia-pedagogiczna/gdzie-jest-pi%c5%82ka  

6. Quiz na temat bezpieczeństwa 

 Zabawa bez słów „TAK – NIE” - udzielanie odpowiedzi na zadane pytanie poprzez 

podniesienie kartoników czarnego – jeśli odpowiedź jest zła i białego jeśli jest prawidłowa. 

Dziecko odpowiada na jedno z pytań: 

 Czy radiowóz policyjny ma na dachu drabinę? 

 Czy dzieci mogą jeździć samochodem bez fotelika? 

 Czy ratownik medyczny gasi pożar? 

 Czy można przejść na drugą stronę ulicy kiedy światło jest czerwone? 

 Wyskoczyła piłka na ulicę, czy można za nią pobiec? 

 Czy policjant jest naszym przyjacielem? 

 Zawsze muszę mówić rodzicom gdzie idę się bawić i z kim? 

 Czy dzieciom wolno bawić się zapałkami? 

 Czy bezpiecznie jest zjeżdżać na sankach z górki na ulicę? 

 Czy wóz strażacki jest koloru czerwonego? 

 Czy na rowerze możemy jeździć po ulicy? 

7. Masażyk „Co robią różni ludzie?” – zabawa ilustracyjna w parze z rodzicem.  

Rodzic odczytuje treść wierszyka i wykonuje na plecach dziecka odpowiednie ruchy; zmiana 

ról. 

- Stolarz młotkiem stuka (stukanie jedną lub dwiema rękami zaciśniętymi w pięść) 

- Lekarz w plecy puka (delikatne pukanie palcami)  

- Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią)  

- Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie)  

- Rolnik grabi siano („grabienie” palcami obu rąk w góry na dół)  

- Muzyk gra co rano (naśladowanie ruchów pianisty)  

- I ja też pracuję (wskazanie na siebie) , obrazek maluję (dowolne kreślenie palcami na plecach partnera). 

https://wordwall.net/pl/resource/1946480/terapia-pedagogiczna/gdzie-jest-pi%c5%82ka


 

   MIŁEJ ZABAWY! 

 

Na jutro potrzebna będzie luneta (rolka po papierze toaletowym lub kartka zwinięta w rulon). 


