
CZWARTEK 11.02 2021  

Temat: Oblicza czterech żywiołów 

CELE OGÓLNE:  aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i muzycznych; wdrażanie do 

przestrzegania reguł 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: plik YT zabawy ruchowe, kartki w kolorach: żółtym, niebieskim, 

białym, brązowym 

 

 

• „Dźwięki żywiołów” – R. prezentuje dziecku kartoniki w czterech kolorach: brązowy – 

ziemia, niebieski – woda, biały – powietrze, żółty – ogień. Następnie uzgadnia z 

dzieckiem nazwę żywiołu i jego odgłos, np. ziemia – tup, tup, woda – plum, plum, 

powietrze – szszsz, ogień – sss. R. pokazuje dziecku kolejne kartoniki, a dziecko artykułuje 

ustalony wcześniej z R. odgłos danego żywiołu.  

• Zabawy muzyczne w podskokach  

• Ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej  

Wyjrzyjcie przez okno, widzicie to duże drzewo? Posłuchajcie, jaką niezwykłą historię mi 

opowiedziało. Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze byłem młodym drzewkiem, rosłem sobie 

powoli coraz wyżej i wyżej, żeby być jak najbliżej słonka (dzieci z pozycji przysiadu 

podpartego powoli podnoszą się, stają, a wyprostowane – wyciągają do góry ramiona). Wiatr 

kołysał moimi gałązkami i gwizdał pomiędzy nimi jak kos (wykonują skłony tułowia na boki 

i do przodu, do tyłu, zataczają koło tułowiem, trzymając ręce na biodrach). Listki szeleściły 

na wietrze, jakby śpiewały swoją piosenkę (wykonują obroty nadgarstkami, ramionami 

zataczają obszerne ruchy od góry do dołu i z powrotem). Dookoła mnie uwijało się mnóstwo 

małych i większych stworzeń. Latały pszczoły i motyle (poruszają się swobodnym biegiem 

dookoła sali, ramionami naśladują skrzydła owadów), wolno chodziły jeże (poruszają się na 

czworakach w różnych kierunkach) i pracowite mrówki (ustawiają się jedno za drugim, kładą 

ręce na ramionach osoby przed sobą i maszerują przez całą salę w różnych kierunkach), a z 

ziemi, spomiędzy moich korzeni, wygrzebywał się pan kret w aksamitnym futerku (pełzają po 

podłodze na brzuchu). Czasami padał deszcz i wtedy robiło mi się bardzo przyjemnie 

(paluszkami naśladują ruch spadających kropel, ćwiczenie może być wykonane w formie 

masażyku na plecach kolegi / koleżanki). Woda opłukiwała moje listki, a korzenie, mogły pić 

z wilgotnej ziemi, w której rosnę (poruszają się swobodnym biegiem jak kropelki deszczu, po 

chwili robią przysiad). Moja korona dawała przyjemny cień i chętnie odpoczywali pod nią 

ludzie (przedszkolaki w leżeniu przodem, głowa wsparta na dłoniach, wymachy nogami). 

Kiedyś, zupełnie niechcący, jakiś chłopczyk zostawił na trawie obok mnie szklaną butelkę. 

Słonko świeciło wtedy mocno i miło ogrzewało całą ziemię (dzieci w leżeniu tyłem), aż tu 

nagle trawka zaczęła się tlić i w końcu palić (dzieci w leżeniu tyłem machają nogami i 

rękami, naśladując płomienie). Bardzo się bałem. Na szczęście przechodzili obok ludzie i 

szybko ugasili ogień (dzieci podskakują z rękami w górze, jakby się z czegoś bardzo 



cieszyły), a ja wciąż mogę opowiadać swoją historię i prosić: troszczcie się o drzewa, 

kochani!  

 

 


