
„Skoki przez drabinkę” - zabawa ruchowa
Potrzebujemy: gazetę pociętą w paski, patyki, sznurki (do wyboru)
Przebieg: Układamy na podłodze (może być na podwórku na ziemi) wzór drabinki, np. z gazety, 
patyków, sznurka. Zadaniem dziecka jest sprawne przeskakiwanie kolejnych szczebelków. 

„Flaga”- zabawa dydaktyczna
„Barwy ojczyste”- wiersz
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość, biel- serce czyste.
Piękne są nasze barwy ojczyste.  
Rozmowa na temat treści wiersza i przedstawienie flagi. Wykonanie własnej flagi.
Potrzebujemy: biała kartka papieru formatu A5, czerwona bibuła, klej, patyczek
Przebieg: Na kartce zaznaczamy połowę wzdłuż krótszego boku. Bibułę rwiemy na kawałki i 
przyklejamy na połowie kartki. Starsze dzieci mogą wykonać z bibuły kulki. Gotową flagę 
przyklejamy do patyczka.

„Tor przeszkód” - zabawa ruchowa
Potrzebujemy: gumę, sznurek, wstążkę lub włóczkę (do wyboru) i piłkę
Przebieg: Przygotowujemy tor przeszkód tworząc sieć pomiędzy meblami. Możemy wykorzystać 
krzesła, stół i inne meble. Pomiędzy stołkami tworzymy w dowolny sposób pajęczą sieć około 30 
cm od ziemi. Zadanie dziecka polega, na rzucaniu piłki i przejściu przez tor po nią, oraz 
przyniesieniu piłki do rodzica. Świetny sposób na trening dużej motoryki, koordynacji, planowania 
ruchów. 

„Godło”- zabawa dydaktyczna
„Znak”- wiersz.
Czy ty wiesz, jaki to znak:
w czerwonym polu biały ptak?
- Wiem- odpowiedział Jędrek mały-
to jest znak Polski: Orzeł Biały. 
Rozmowa na temat treści wiersza i przedstawienie godła. Kolorowanie godła według kodu.





„Pajęcze sieci”- zabawa ruchowa
Potrzebujemy: gumę, sznurek, wstążkę lub włóczkę (do wyboru) i piłki, klocki, zabawki, nakrętki 
(do wyboru)
Do zabawy w pajęcze sieci możemy wykorzystać sieć przygotowaną do poprzedniej zabawy. Z tą 
jednak różnicą, że tutaj rozrzucamy po podłodze przygotowane klocki, nakrętki lub piłeczki.  
Zadaniem dziecka jest pozbierać wszystkie rozsypane przedmioty. Dzieci podczas zabawy uczą się 
koordynacji ruchowej, równowagi i cierpliwości. Dla energicznych i żywiołowych dzieci szybkie 
pozbieranie piłeczek rozsypanych pośród licznych linek w pajęczym torze przeszkód jest dużym 
wyzwaniem.


