
Czerwiec, tydzień 1 Niby tacy sami, a jednak inni
Dzień 5 Na placu zabaw

Cele główne
• zapoznanie z zabawami, w które można się bawić latem,
• zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw,
• rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
• rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne
Dziecko:
• podaje rozwiązanie zagadki, podaje nazwy zabaw, w które może bawić się latem,
• podejmuje wspólne zabawy z innymi dziećmi,
• uważnie obserwuje i słucha poleceń N.,
• czynnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.

1.Zabawa zręcznościowa.

Tworzymy drużyny (w zależności od pola gry) 4 lub 6 osobowe. W tych drużynach dobieramy się   
w pary. Każda para otrzymuje ręcznik (lub coś innego, co spełni swoją funkcję). No i gramy 
w „siatkówkę”. Z tym, że piłkę można łapać i przerzucać jedynie za pomocą ręczników – musi 
więc ona zostać „złapana” w ręcznik i tak samo odrzucona.

Możliwości modyfikacji zabawy: 

• wyścigi – gdzie mamy zespoły 4 osobowe i muszą one dobiec do linii mety, ale poruszać się 
mogą jedynie bez piłki w swoim kocu/ręczniku 

• mniejsze lub większe zespoły 
• można zrezygnować z siatki i po prostu ustalić teren gry 

2.  Wykonanie planszy Letnie zabawy na podwórku. Przygotowanie pomocy do zajęć.
Gazetki reklamowe, czasopisma dla dzieci, kartka A 4, klej, dla każdego dziecka nożyczki.
Dzieci oglądają gazetki reklamowe i czasopisma dla dzieci. Następnie wycinają z nich obrazki
przedstawiające zabawki i bawiące się wspólnie dzieci. Opisują swoje obrazki, formułując
dłuższe wypowiedzi, np. duża huśtawka, mała łopatka, czerwony rowerek, piłka nożna (na
obrazku dzieci grają w piłkę). Naklejają obrazki na duży arkusz.
3. . W co się bawić latem? – rozwiązywanie zagadek inspirowane wierszem Jadwigi 
Koczanowskiej Podwórko.
•• Powitanie zabawą Uśmiechy.
Bębenek.
Dzieci spacerują po sali w rytmie wystukiwanym przez R. na bębenku. Na przerwę w grze
dzieci podchodzą do rodzica lub kogoś z rodziny i mówią: Uśmiechnij się do mnie. Dzieci
uśmiechają się do siebie wzajemnie i spacerują dalej.
•   Karta pracy, cz. 2, nr 57  .  (lub załącznik nr 1)  
Dzieci:
−− słuchają rymowanki i imion dzieci.
−− łączą obrazki dzieci z obrazkami sprzętów, z których korzystały podczas pobytu na placu
zabaw.
•• Wysłuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej Podwórko.
Na naszym podwórku
wspaniała zabawa,
jest ławka, huśtawka



i zielona trawa.
Jest piasek, łopatka
i wiele foremek,
są piłki, skakanki,
czerwony rowerek.
Tutaj się bawimy,
zapraszamy gości,
bo wspólna zabawa
to mnóstwo radości.
•• Rozmowa kierowana na podstawie wiersza.
R. pyta:
−− Jakie zabawki znajdują się na podwórku?
−− Co dostarcza dzieciom wspólna zabawa?
•  • Rozwiązywanie zagadek.  
Plansza Letnie zabawy lub plansza -załącznik nr 2     pojemnik z klockami.
Dzieci siadają w półkolu przed wykonaną wcześniej planszą Letnie zabawy na podwórku.
Obok planszy R. ustawia pojemnik z klockami. Następnie zadaje zagadki związane z letnimi
zabawkami i zabawami. Dzieci patrzą na planszę, odnajdują obrazek będący rozwiązaniem
zagadki dzielą rytmicznie (na sylaby) nazwę zabawki lub zabawy, a następnie kładą żółty
klocek na odpowiednim obrazku na planszy.
 •  Zabawa indywidualne z chustkami szyfonowymi.  

Dla każdego dziecka chusteczka szyfonowa.
Dzieci stają w rozsypce i powtarzają ruchy za R.:
−− machają chustką za sobą, przed sobą, a następnie puszczają ją na podłogę i podnoszą,
−− poruszają chustką wysoko nad swoją głową, a następnie nisko nad podłogą,
−− umieszczają chustkę na głowie, wykonują skłon i patrzą, jak chustka opada, stają na chustce,
−− kładą chustkę obok siebie i wykonują taniec wokół chustki.
•  • Zabawy w parach.  
Dla każdego dziecka chusteczka szyfonowa.
Dzieci dobierają się parami i stają naprzeciwko siebie:
−− wachlują partnera tak, aby poczuł ruch powietrza,
−− podrzucają swoją chustkę w kierunku partnera; chwytają chustkę partnera oburącz z okrzykiem,
−− tańczą i śpiewają, trzymając się za chustki (przy piosence Dwóm tańczyć się zachciało).
https://www.youtube.com/watch?v=RjNQT1KWtkE
•  • Zabawy zespołowe.  
Dla każdego dziecka chusteczka szyfonowa, nagranie wesołej melodii, odtwarzacz CD.
Dzieci dzielą się na dwa zespoły: dziewczynki i chłopców. N. wybiera liderów każdego
zespołu. Dzieci w zespołach ustawiają się w małych kółeczkach. Naśladują ruchy, które
wykonuje ich lider.
Następnie wszystkie dzieci tworzą jedno wspólne koło i wykonują taniec z chustką (przy
dowolnej piosence), naśladując ruchy, które wykonuje N.
 •  Karta pracy, cz. 2, nr 57.  

Dzieci:
−− słuchają rymowanki i imion dzieci.
−− łączą obrazki dzieci z obrazkami sprzętów, z których korzystały podczas pobytu na placu
zabaw,
−− rysują po śladach rysunków i mówią, co one przedstawiają,
−− mówią, z czego lubią korzystać podczas pobytu na placu zabaw.

https://www.youtube.com/watch?v=RjNQT1KWtkE


4. Zabawy dziecka z rodzicami na powietrzu—w parku, plaży,łące itp.

Dzieci uwielbiają zabawy z piłką, a my podpowiadamy jak można tę piłkę wykorzystać 
w zabawach z dzieckiem w parku czy przed domem.

Okazuje się, że nie trzeba mieć drużyny ani profesjonalnego boiska, by bawić się piłką!

1. Kolanko

Zabawa znana współczesnym rodzicom z dzieciństwa, możliwa nawet w domu. Ćwiczy u dzieci 
refleks, umiejętność chwytania piłki i rzutów (drogocenne wazony proponujemy na ten czas 
ewakuować z pokoju). Zasady są proste i polegają na rzucania do siebie piłki. W chwili gdy komuś 
nie uda się złapać, klęka na kolano, przy drugim upuszczeniu piłki – na drugie, potem opiera łokieć 
na podłodze itp. Zabawę można dowolnie modyfikować (np. zamiast opierania łokciem może być 
siad skrzyżny) i dostosowywać trudnością do umiejętności dzieci. Każde złapanie piłki cofa jedno 
utrudnienie (czyli łapiąc piłkę, wstajemy z kolanka). A po zabawie puchar… lodów lub sałatki 
owocowej dla zwycięzcy!

2. Zabawa w auta

Ćwiczy umiejętność poruszania się z piłką oraz rozpoznawania sygnalizacji świetlnej. Na 
wyznaczonym terenie (np. w obrębie kilku drzew czy na połowie boiska) dziecko prowadzi piłkę i 
stara się na sygnał rodzica wykonywać następujące czynności:
– „HAMULEC” – zatrzymać się z piłkę
– „LUZ” – swobodne prowadzenie piłki
– „GAZ” – prowadzenie piłki w szybkim tempie
– „ŚWIATŁO CZERWONE” – zatrzymać się z piłką
– „ŚWIATŁO ŻÓŁTE” – przygotowanie do prowadzenie piłki (bieg w miejscu przy piłce)
– „ŚWIATŁO ZIELONE” – prowadzenie piłki.

3. Mur chiński

Z gałęzi, sznurka lub kamyków tworzymy prosty tor o szerokości ok. 2 metrów i długości ok. 15 
metrów. To „mur chiński”, po którym dziecko powinno prowadzić piłkę tak, aby ta nie wypadła 
poza ustawioną szerokość. Każda następna próba pokonania muru „powinna” trwać krócej. Gdy 
rodzic podaje komendę „Chiny”, dziecko zmienia kierunek prowadzenia piłki.

4. Parkowanie auta

Piłka wciela się w rolę auta, które trzeba zaparkować. Poszukiwanie miejsca parkingowego – jak to 
zwykle bywa – nie jest łatwe. Rodzic podaje charakterystyczne miejsce lub punkt krajobrazu (np. 
rozłożyste drzewo lub plac zabaw), a dziecko prowadzi piłkę i stara się dotrzeć tam jak najszybciej. 
„Parkując” dziecko siada na piłce.

5. Trafienie piłką do celu

Wersja tradycyjnej gry w zbijanego to poruszaniu się po określonym (niezbyt dużym) terenie i 
trafianiu piłką w ruchomy cel (rodzica). Gdy piłka dotknie w opiekuna, ten wchodzi w rolę 
rzucającego.



6. Piłka=gol!

Wiadomo, że jeśli jest piłka, to przyda się i bramka. Profesjonalna lub wyznaczona drzewami czy 
wbitymi w ziemię patykami. Zadaniem dziecka jest:
– prowadzenie piłki przez 10 m. po linii prostej w stronę bramki , a potem oddanie strzału i 
pokonania bramkarza – rodzica,
– przeprowadzenie piłki slalomem wyznaczonym z dostępnych przedmiotów i oddanie strzału do 
bramki,
– przeprowadzenie piłki przez dwie ustawione poziomo do siebie po skosie małe bramki (ok. 1 m. 
szerokości), wyznaczone kamieniami lub patykami i dopiero gdy piłka zostanie przeprowadzona 
przez te przeszkody, dziecko może oddać strzał do bramki bronionej przez opiekuna.

7. Ćwiczymy liczenie

Na trasie po której porusza się dziecko z piłką, tworzą się dziś ogromne korki. Opiekun podaje 
liczbę kontaktu z piłką, po której dziecko musi się zatrzymać i usiąść na piłce. Na przykład „3” – 
dziecko może trzy razy poprowadzić piłkę i powinno się zatrzymać.

8. Tor przeszkód

Dziecko prowadzi piłkę po wyznaczonym terenie. Na sygnał rodzica, próbuje wykonać następujące 
zadania:
– DRZEWO – jak najszybciej zatrzymać piłkę podeszwą, obiec bez piłki wyznaczone drzewo i 
wrócić do prowadzenia piłki.
– LATARNIA – jak najszybciej obiec wyznaczoną latarnię (kamień lub ławkę) prowadząc piłkę 
przy nodze.
– TUTAJ JESTEM – jak najszybciej zatrzyma piłkę, obiec powoli poruszającego się rodzica i 
wrócić do prowadzenia piłki.

9. Przejazd pod mostem

Opiekun i dziecko poruszają się po wyznaczonym terenie. Piłkę prowadzi dziecko, którego 
zadaniem jest przejście pod mostem, który tworzy rodzic stając w szerokim rozkroku. Dziecko musi
przejść pod nogami i dobiec do podanej, obok jednej z nóg rodzica, piłki. Po pokonaniu przeszkody,
rodzic ustawia się w dowolnym miejscu i znów tworzy most.

10. Koszykówka naziemna

Pomysł na zabawę także w domu. Do gry potrzebny będzie kosz na zabawki lub wiaderko. Stojąc w
wyznaczonym miejscu (nie przekraczając wyznaczonej linii) staramy się na zmianę z dzieckiem 
trafiać piłką do pojemnika. Doskonale sprawdzą się tutaj również małe piłeczki (jak w basenikach z
piłkami) lub nawet zwykłe klocki podzielone na kolory. Rodzic i dziecko oddaje 10 rzutów do 
pojemnika (każdy ma inny kolor piłeczek), a potem odbywa się komisyjne liczenie ilości trafień 
danego koloru.

                                           



                                         Zabawy popołudniowe  

            Zabawy słuchowe :

• Raz i dwa, raz i dwa, każdy klaszcze tak jak ja! – prowadzący wyklaskuje rytm, a inni
starają się do precyzyjnie odtworzyć. Alternatywnie można tupać, śpiewać, kląskać i skakać
do rytmu  🙂

• Krok za krokiem – w tej zabawie jedna osoba ma zawiązane oczy i podąża za dźwiękiem
wydawanym przez kolegę za pomocą np. marakasu, zabawę można urozmaicić wyznaczając
trasę papierową taśmą – za jej przekroczenie dziecko wraca na start lub odpada z gry; 

• Ukryte dźwięki – w tej zabawie wykorzystujemy telefon lub przenośny odtwarzacz muzyki,
np głośnik na bluetooth. Telefon lub głośnik chowamy w sali i puszczamy dowolną piosenkę
z dziecięcego repertuaru. Zadaniem wybranych dzieci jest słuchać uważnie i odnaleźć ukryte
urządzenie; 

• Pudełko  –  zadaniem  dzieci  jest  potrząsać  pudełkiem,  w  którym  ukryte  są  przedmioty
codziennego użytku, np. klucze, telefon i zgadnąć co się z nich znajduje. 



Załącznik nr 1



Załącznik nr 2
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