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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „MOTYLKI” 6–LATKI  

DATA: 15.04.2020r.  

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek  

 

Temat: Tyle stóp, tyle kroków.  

 

Cele główne: 

 rozwijanie umiejętności mierzenia,  

 mierzenie długości stopami, krokami, 

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

1. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza Teresy Fiutowskiej 

„Podwórkowa awantura”. 

Kura gdacze, kaczka kwacze – goni kurę mokrą raczej. 

Gęś też syczy, kogut pieje. Gwałtu! Rety! Co się dzieje?  

Ryczy krowa, świnia kwiczy, a indyk się rozindyczył. 

Kot mysz goni, głośno miauczy. 

– Dość awantur! Już wystarczy! Tak pies Burek głośno szczeka i już słychać go  

z daleka. 

Koza meczy: mee, mee, mee…– Czego psisko mądrzy się? Dla ochłody – wiadro 

wody poleją na głowy, brody! Wyszły z mody awantury! A sio, gęsi, a sio, kury! – 

Powiedziała, co wiedziała, białą brodą pokiwała, pochyliła nisko rogi. – Cisza! 

Spokój! Zejść mi z drogi! Awantura się skończyła, bo ta koza groźna była. 

 Rodzic wyjaśnia niezrozumiałe zwroty, a następnie pyta: 

− Które zwierzęta brały udział w podwórkowej awanturze? Jakie zwierzę 

próbowało je uspokoić? W jaki sposób to zrobiło? 

 

 Rodzic zwraca uwagę na głosy, jakie wydawały zwierzęta. 

 

2. Opowieść ruchowa przy muzyce – Wycieczka na wieś. 

Nadeszła wiosna. Na wsi jest zielono i radośnie. (Dziecko maszeruje za rodzicem 

w rytmie wybranego przez niego nagrania wesołej melodii). Odwiedzamy wiejską 

zagrodę. Straszny tutaj gwar. Widać domowe zwierzęta: owce, krowy, świnie, 

kaczki, gęsi, kury, indyki. (rodzic wymienia nazwy gatunków zwierząt, dziecko 
naśladuje ich charakterystyczne głosy). 
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Patrzcie, przyfrunęły bociany. Wysoko na dachu domu mają swoje gniazdo. 

(Dziecko robi daszek nad oczami, spogląda w górę. Następnie w rytmie bębenka 
porusza się za rodzicem, naśladując charakterystyczne ruchy i klekot bociana). 

Za płotem gospodarstwa widać pole. Rośnie na nim zboże. Zamieniamy się  

w trawy i kłosy zbóż. (Dziecko przechodzi do przysiadu, słychać ciche dźwięki 

bębenka. Na hasło: Rośniemy, dźwięki stają się coraz głośniejsze, dziecko powoli 
wstaje). 

Na łące pojawiają się zające. Małe zajączki chcą się bawić. Chowają się w trawie. 

Widać ich duże uszy. (Charakterystyczny rytm bębenka zachęca do podskoków – 

dziecko naśladuje ruchy zajączka. Ponownie słychać nagranie wesołej melodii). 

W ogrodach kwitną piękne kwiaty, ich kielichy otwierają się do słoneczka. (Unosi 

ręce w górę, naśladuje otwierające się do słońca kielichy kwiatów). Za domem 

jest sad. Przez chwilę odpoczniemy w cieniu drzew, słuchając świergotu ptaków. 

(Dziecko kładzie się na plecach. Umieszcza ręce na przeponie i miarowo 
oddycha). 

 

3. Długi, krótki – ćwiczenia w mierzeniu długości. 

Ćwiczenia dotyczące zrozumienia stałości miary. 

Rodzic przygotowuje osiem skakanek w dwóch różnych kolorach, lub kolorowe 
sznurki. 

1) Rodzic układa ze skakanek dwie drogi (każda składa się z czterech skakanek  

w tym samym kolorze, np. droga czerwona i droga żółta). 

 Dwie drogi równoległe. Rodzic pyta: 

− Czy obie drogi mają taką samą długość? 

 Jedna z dróg zakręca. 

− Czy teraz drogi mają taką samą długość? 

− Dlaczego uważasz, że czerwona droga jest dłuższa? 

 Rodzic wraca jeszcze raz do pierwszego przypadku. 

− Czy drogi mają taką samą długość? 

− Dlaczego tak uważacie? 

 Jedna z dróg zakręca. 

− Czy drogi nadal mają taką samą długość? 

− Jak można udowodnić, że są tej samej długości? 

(Drogi mają taką samą długość, bo nadal są te same cztery skakanki, tylko 
przesunięte). 
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2) Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą. 

Mały dywan. 

 Dziecko i rodzic mierzą szerokość dywanu, stawiając stopę przed stopą (palce 

jednej stopy dotykają pięty drugiej stopy) i głośno liczą. 

− Dlaczego wyszły nam różne wyniki? 

− Czy nasze stopy są jednakowej długości? 

3) Mierzenie długości dywanu krokami. 

Mały dywan. 

Dziecko i rodzic mierzą długość dywanu krokami, k głośno liczą. 

− Dlaczego wyszły nam różne wyniki? 

− Z czym jest związana długość naszych kroków? (Ze wzrostem). 

4) Rodzic pokazuje dziecku linijkę, miarkę krawiecką. 

Rodzic mierzy linijką długość małego dywanu, przedstawia wyniki. 

4. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy, cz. 4, s. 7,8. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=9 

 

5. Zestaw zabaw ruchowych. 

 

 Zabawa ożywiająca. 

Dziecko biega z wymijaniem się i potrząsaniem gazetą trzymaną oburącz  

w górze. Na mocne uderzenie w tamburyn i zapowiedź: Burza, zatrzymuje się 

i – przyjmuje dowolną pozycję – chroni się przed zmoknięciem, 

wykorzystując gazetę. 

 Dziecko staje w rozkroku, trzyma oburącz złożoną gazetę – w skłonie w przód 

wymachuje gazetą w tył i w przód. Po kilku ruchach prostuje się i potrząsa 

gazetą w górze. 

 Wykonuje klęk podparty, dłonie ma na gazecie, skierowane palcami do 

wewnątrz – przy zgiętych w łokciach rękach opada tułowiem w przód, dotka 

gazety brodą i powraca do pozycji wyjściowej.  

 W leżeniu przodem – unosi gazetę trzymaną za końce oburącz (ręce zgięte  

w łokciach, skierowane w bok), dmucha na gazetę i wprowadza ją w ruch. 

Kładzie gazetę na podłodze, zwija ją po przekątnej w rulonik i przeskakuje 

przez nią bokiem z jednej strony na drugą, od jednego końca do drugiego. 

 W staniu, dziecko rulonik trzyma za końce, z przodu – przekłada nogę przez 

rulonik, wytrzymuje w staniu jednonóż, wykonując dowolne ruchy uniesioną 

nogą, a następnie tą samą drogą przejście do pozycji wyjściowej (ćwiczenie 

należy wykonać prawą nogą i lewą nogą, na zmianę). 

 Dziecko ugniata gazetę tak, aby powstała kulka (piłka) – rzuca kulkę i chwyta 

ją w miejscu, w chodzie, w biegu; rzuca i chwyta, wykonując dodatkowe 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=9
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zadania, np.: przed chwytem wykonuje klaśnięcie, dotyka ręką podłogi, robi 

rękami młynek, wykonują obrót itp. 

 W leżeniu przodem – przetacza kulkę z ręki do ręki, podrzuca kulkę oburącz, 

jednorącz. 

 Maszeruje z kulką na głowie. 

Dziecko maszeruje we wspięciu na palcach, z kulką na głowie, i przechodzi do 

siadu skrzyżnego.  

 W siadzie skrzyżnym – wykonuje skręty głową w prawo, w tył i w lewo,  

w tył. 

 W siadzie podpartym, kolana ma rozchylone, kulka położona między stopami 

– podrzuca kulkę stopami, chwyta rękami. 

 W marszu, kulka trzymana w dłoni (prawej, lewej) – ćwiczenie oddechowe – 

wykonuje wdech nosem i próbuje zdmuchać kulkę z dłoni. 

 

6. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy Nowe 

przygody Olka i Ady. Litery i liczby,cz.2,s.68. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=70 
 

 

Życzę miłego zdrowego dzionka,  

kreatywnych zabaw, dużo uśmiechu 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=70

