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Temat: Na sportowo? 

1. Kolorowe zdania. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej i ich 

odczytywanie (5-latki). 

Karta F z Wyprawki plastycznej, nożyczki, kartka, klej. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=12 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf 

Dziecko wycina z wyprawki kolorowe pola z wyrazami. Rozcina kolejno 

wyrazy i segreguje je według kolorów. Dziecko układa z wyrazów zdania  

(5-latki korzystają z pomocy starszych). Przykleja zdania na swoich kartkach. 

Dziecko odczytuje zdania, dzieli wyrazy wchodzące w skład zdań na sylaby. 

Zdania po ułożeniu: 

To jest sala. 

Pomagamy sobie wzajemnie. 

Razem podlewamy fasolki. 

To jest mama, a to syn. 

Moja mama jest wspaniała. 

Apteka wydaje leki. 

Tam lata kolorowy motyl. 

Biedronka ma siedem kropek. 

Małe małpki jadły w zoo banany. 

 

2. Ćwiczenie plastyczne Figuraki. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-

ruchowej oraz precyzji ruchów i wyobraźni. 

Karton, figura geometryczna, ołówek, kredki, klej, różne elementy dekoracyjne. 

Dziecko wybiera dowolną figurę geometryczną i odrysowuje jej kształt na 

kartonie. Następnie przekształca figurę. Tworzy, np. zwierzątko – dorysowuje 

do figury odpowiednie części ciała wybranego zwierzątka, koloruje je, nakleja 

elementy. Opowiada o swojej pracy. 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=12
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf


3. Słuchanie opowiadania P. Beręsewicza „Wyścigi.” 

Książka „Olek i Ada na szlaku przygód” - s. 94–95. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=96 

W Dniu Sportu przed wyścigiem w workach Olek był pewny swego. Tymczasem 

niespodzianka! Ola jak zając wyskoczyła mu zza pleców i pierwsza wpadła na 

metę. Zabrzmiały brawa, a Olek nadął się i burknął: 

– Na pewno miała luźniejszy worek!– Następnym razem stań do wyścigu ze 

ślimakiem – zaproponowała mama, ale Olek wzruszył ramionami. 

– A co to za przyjemność wygrać ze ślimakiem? – prychnął.  

– Przecież ze ślimakiem nie można przegrać! 

– To znaczy, że przyjemność jest wtedy, kiedy można przegrać, tak? – spytała 

mama.  

– W takim razie wypadałoby chyba umieć przegrywać, co? 

– Jak to umieć przegrywać? – zdziwił się Olek. 

– Po prostu: najpierw starać się wygrać, a jeśli się nie uda, pogratulować 

zwycięzcy i następnym razem starać się jeszcze bardziej. 

– To trudne – zmartwił się Olek. Mama uśmiechnęła się czule. 

– Wiem, synku – powiedziała. 

 

 Rozmowa na temat opowiadania. 

Dziecko przygląda się ilustracjom w książce na stronach 94 i 95, odpowiada na 

pytania: Jak zachował się Olek po zakończeniu wyścigu? Co ty zrobiłbyś na 

miejscu Olka? Co poradziła Olkowi mama? 

 Omówienie znaczenia słów fair play. Tworzenie sylwetek: prawdziwego 

sportowca i kibica. 

Rodzic pokazuje napis w języku angielskim fair play, odczytuje go i prosi 

dziecko, aby pomyślało i powiedziało, z czym kojarzą mu się te słowa.  

Rodzic pyta: Jak należy postępować, aby być dobrym sportowcem? Jak nazywa 

się ludzi zainteresowanych daną dyscypliną sportową i przychodzących np. na 

stadion, aby obejrzeć mecz? W jaki sposób powinien zachowywać się kibic? 

Uzupełnia wypowiedzi dziecka. Przekazuje ciekawostki.  

Zasada zdrowej rywalizacji sięga starożytnej Grecji. Fair play to (z języka 

angielskiego) zbiór zasad obowiązujących w grze lub walce sportowej, których 

przestrzeganie pozwala na uczciwe i szlachetne jej rozegranie.  

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=96


4. Ćwiczenia słownikowe Przedmiot, sportowiec, dyscyplina. Tworzenie 

rodziny wyrazów. 

Dziecko losuje obrazki. Nazywa przedmioty przedstawione na obrazkach i 

tworzy od ich nazw nazwy sportowców, a następnie nazwy dyscyplin 

sportowych, np.: 

rower – kolarz – kolarstwo, 

wiosło – wioślarz – wioślarstwo, 

narty – narciarz – narciarciarstwo. 

 

5. Karta pracy, nr 77 - 78.  

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=79 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf 

Dziecko: 

 czyta napis z rodzicem lub samodzielnie, 

 nakleja zielone koła na zdjęciach przedstawiających sportowców 

uprawiających letnie dyscypliny sportowe, a niebieskie koła na zdjęciach 

sportowców uprawiających zimowe dyscypliny sportowe, 

 rysuje swoją ulubioną dyscyplinę sportową i uzasadnia swój wybór, 

 rysuje po śladzie drogę kolarza do mety, 

 łączy liniami zdjęcia piłek ze zdjęciami przedstawiającymi odpowiednie 

dyscypliny sportowe, 

 liczy piłki w pierwszym koszu, dorysowuje w drugim koszu tyle piłek, 

aby w obu koszach było ich po równo, 

 czyta z rodzicem lub samodzielnie  nazwy letnich dyscyplin. 

 

 

6. Dalsza nauka piosenki Rodzinna wycieczka 
https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg 

 

 

 

 

 

 

Powodzenia! 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=79
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg

