
 

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                   

TEMAT DNIA: POWIETRZE WOKÓŁ NAS.  
 

 

1. ,,Zabawy ruchowe z piłeczkami ‘’ – zabaw ruchowych nigdy dość.                          

Dziś pomysły na zabawy dla przedszkolaków z wykorzystaniem małych piłeczek. 

Zobaczcie sami jak fajnie można się bawić. 

https://www.youtube.com/watch?v=yTRpxoVTgO4  
 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yTRpxoVTgO4


 

2. Wysłuchanie wiersza L. J. Kerna   ,,Piotruś i powietrze’’.        

 Był pewien chłopiec w różowym swetrze, 

którego raz zapytano: 

Czym chciałbyś zostać Piotrusiu? 

Powietrzem! 

Dlaczego powietrzem? 

Ano, 

dlatego tylko, proszę mamusi, 

że ono nic robić nie musi. 

Pobladła biedna mama z wrażenia, 
oto los mieć syna lenia. 
Wieczorem poszedł Piotruś do łóżka, 
mamusia światło zgasiła. 
I zasnął Piotruś, a dobra wróżka 
w powietrze go zamieniła. 
I nagle patrzcie co się dzieje: 
Piotruś po świecie wieje. 

W miastach uderza o domów mury, 
w górze na niebie rozpędza chmury, 
na morzy białe spostrzega żagle, 
więc mocno dmucha w te żagle nagle, 
na szosach siwe podnosi kurze, 
organizuje trzy groźne burze, 
porusza liście na wszystkich drzewach, 
we wszystkich ptasich gardziołkach śpiewa, 
jest jednocześnie we wszystkich stronach, 
w samochodowych siedzi oponach, 
wierci się, kręci, tańczy jak fryga, 
aeroplany na sobie dźwiga, 
i – to już chyba największa heca – 
dmucha jak wariat we wszystkich piecach… 

Rano, gdy zbudził się, przetarł oczy 
i rzekł: 
Zmęczyłem się bardzo w nocy. 
Nie przypuszczałem, proszę mamusi, 
że tak powietrze pracować musi… 

                                                   



 

Rozmowa z Rodzicem na temat przeczytanego tekstu.                                                                            

Rodzic zadaje dziecku pytania:                                     

  - Czym chciałby zostać Piotruś?                                                                                            

  - W co się zamienił Piotruś ? 

- Co wtedy robił  i gdzie był ? 

- Co Piotruś zrobił rano, gdy się przebudził ? 

 

3.  Zabawa w ,,Zatkany nos” . 

Dzieci zatykają palcami nos, następnie odpowiadają na pytania:                                                               

- Czego nie możemy robić kiedy mamy zatkany nos? 

- Czym oddychamy? 

- Co by się stało gdybyśmy dłużej trzymali zatkane nosy? 

- Czy możemy żyć bez powietrza?  

 

4. Czy możemy malować powietrzem? – wykonanie pracy plastycznej 

przez  zabawy plamą. Dzieci tworzą obraz , rozdmuchują przez słomkę  

naniesione na kartkę różne kolory farby plakatowej.  

 

  



 

5. Wykonaj zadanie.  

 


