
W ramach podsumowania roku przedszkolnego 2019/2020 chcę serdecznie 

podziękować Rodzicom i Dzieciom z grupy 0A za wspólną pracę, zabawę, naukę.  

Pragnę wyrazić ogromną dumę z postępów dzieci podczas zdalnej pracy,  

które przy wsparciu Rodziców pracowały codziennie, rzetelnie, z zapałem, były 

wytrwałe, systematyczne, dokładne, staranne.  

Rodzicom jestem wdzięczna za współpracę, zaangażowanie i pomoc w realizacji 

podstawy programowej, która pozwoliła opanować u dzieci na wysokim 

poziomie wiedzę i umiejętności przewidziane normami rozwojowymi.  

Dziękuję za przystąpienie do pracy zdalnej, za wykonane i przesłane zdjęcia prac, 

za życzliwość, za w całości przerobiony materiał.  

     Życzę wszystkim udanych, słonecznych, bezpiecznych wakacji. Wracajcie 

wypoczęci i szczęśliwi, przedszkole na Was czeka. Do zobaczenia w nowym roku 

przedszkolnym. 

Wasza wychowawczyni p. Małgosia Adamska 

 

 

Czwartek 25.06 Dla chętnych przesyłam propozycje zabaw ruchowych na ostatni dzień roku 

przedszkolnego. 

Zestaw nr 1 - Zabawy ruchowe z dzieciństwa mamuś i tatusiów 

• Raz, dwa, trzy – baba jaga patrzy - Jedna osoba to Baba Jaga. Stoi tyłem do pozostałych 

i woła: „Raz, dwa trzy, Baba Jaga patrzy”. W tym czasie dzieci szybko biegną w jej stronę. 

Na słowo „patrzy” Baba Jaga odwraca się. Kto nie zdołał się zatrzymać w bezruchu, 

wraca na start, kto dotknie Baby Jagi, ten zajmuje jej miejsce. 

• Ciuciubabka - Dziecko, które jest ciuciubabką, stoi w środku koła z zawiązanymi oczami. 

Maluchy śpiewają znaną piosenkę, a ciuciubabka próbuje ich złapać. 



• Balonik - „Baloniku mój malutki, rośnij duży, okrąglutki. Balon rośnie, że aż strach, 

przebrał miarę, no i... bach!”. To świetna zabawa, uwielbiana przez maluchy obojga płci. 

• Gra w klasy - Narysuj na chodniku kratki do gry w klasy i ponumeruj je do pięciu. Pokaż 

dziecku, jak rzucić kamyk, patyk na jedną z kratek. Zachęć malca do skakania po 

kratkach, aż znajdzie się na numerze, na który upadł rzucony przedmiot. 

  

Zestaw nr 2 - Skoki mniejsze i większe 

• Skoki przez drabinkę - Wykonaj drabinkę, np. z gazety. Wystarczy pociąć ją na 5-

centymetrowe paski, które ułożycie na ziemi na wzór drabinki. Zadanie dziecka polega 

na sprawnym przeskakiwaniu kolejnych szczebelków. 

• Skoki przez linkę - To ćwiczenie bardzo pomaga w ćwiczeniu równowagi. Do tej zabawy 

potrzebna jest linka, którą musisz zamocować. 

• Kto wyżej - Rodzic stoi z ołówkiem lub markerem przy futrynie, a maluchy kolejno 

podchodzą i z wyciągniętą jedną rączką do góry w miejscu podskakują najwyżej, jak 

umieją. Wszystkie wyniki muszą być zaznaczone, a zwycięża dziecko, które podskoczyło 

najwyżej. Maluchy będą zadziwione, dokąd umieją dosięgnąć! 

• Spacerek - Puść maluchom muzykę i rzucaj im różne polecenia: „Zbieramy grzyby!”, a 

wtedy maluchy udają, że podnoszą coś z podłogi; „Gonimy motyle!” – dzieci podbiegają 

i łapią niewidoczne motylki; „Zrywamy szyszki!”, a dzieciaki muszą podskakiwać i 

symulować obrywanie z gałęzi szyszek itd. Będzie dużo śmiechu i rozgardiaszu. 

Zestaw nr 3 - A teraz w ruch idzie (jedzie?) hulajnoga i rowerek: 

• Slalom - Klasyczna zabawa polegająca na płynnym mijaniu zygzakiem rozstawionych 

przeszkód. 

• Skrzyżowanie - Narysuj na ziemi „skrzyżowanie”, czyli dwie przecinające się „ulice”, i 

stań z boku, trzymając w ręce dwie kartki – czerwoną i zieloną. Na twój sygnał maluchy, 

które jadą na siebie z naprzeciwka, muszą jak najszybciej znaleźć się po drugiej stronie 

skrzyżowania.  Stosując się jednak do tego, co pokazuje sygnalizacja świetlna, czyli ty 

(zmieniasz światła w równych odstępach czasu). Wygrywa dziecko, które najszybciej 

dojedzie do krzyżówki i któremu dopisze szczęście, ponieważ trafi na zielone światło. 

Zestaw nr 4 - Zabawy ruchowe z opowieścią 

• Pająk i muchy. 

• Dzieci biegające swobodnie, naśladując gestami dźwiękiem muchy. Na zawołanie 

"pająk!", zastygają w bezruchu. Osoba pełniąca funkcję pająka wychodzi na spacer 

pomiędzy uczestnikami, uważnie obserwując czy ktoś się nie porusza. Ten kto nie 

wytrzyma w bezruchu, zabierany jest do "sieci" (miejsce z boku pola zabawowego). Gdy 

pająk na chwilę wraca do sieci, muchy mają możliwość swobodnego fruwania, aż do 

następnego polowania. 



•  Dzieci do domu - dzieci na spacer. Przybory: skakanki lub szarfy, albo kreda (do 

rysowania po asfalcie). 

•  Na przestrzeni, w której odbywa się zabawa uczestnicy przygotowując swoje "domki", 

w których mogą się swobodnie zmieścić.  Mogą być to pętle ze skakanek lub szarf, bądź 

materiałów naturalnych czy koła narysowane kredą. Na zawołanie "dzieci na spacer" 

wszystkie rozbiegają się po podwórku. W czasie, gdy swobodnie biegają, rodzic woła: 

"dzieci do domu". Wówczas każde dziecko jak najszybciej stara się dotrzeć do własnego 

domku, po czym przybiera określoną przez prowadzącego pozycję, np. siada po turecku. 

Po chwili rodzic znowu woła "dzieci na spacer". Wówczas uczniowie opuszczają swoje 

domki i mają możliwość swobodnego spacerowania, zgodnie z podanymi wskazówkami 

(pojedynczo, parami). 

• W innym wariancie tej zabawy, przy każdej kolejnej rundzie, można redukować po 

jednym "domku". Uczestnik, który nie znalazł w odpowiednim momencie schronienia - 

odchodzi z gry. 

•  Pisanie liter i wyrazów. Przybory: kijki (do pisania na ziemi - jeśli zabawa odbywa się na 

dworze), bądź kreda i tablica lub przygotowane dla każdej z drużyn duże kartki papieru i 

mazaki. 

•  Stonoga. 

Dzieci stoją w "wężu" i idą w rozkroku, kiwając się na boki. Śpiewają: "Idzie sobie stonoga, 

stonoga, stonoga, aż się trzęsie podłoga, podłoga, bęc!". Na "bęc" dzieci wykonują zeskok 

obunóż, po którym następuje odliczanie nóg "stonogi".  Kolejno odliczając, dzieci 

wystawiają odliczoną nogę, mówiąc: "Pierwsza noga, druga noga, trzecia noga ... itd". Po 

odliczeniu wszystkich nóg ostatnie dziecko przebiega do przodu i zabawę powtarzamy. 

 

To już wszystko!  

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Wam za ciężką pracę!  

Pamiętajcie o bezpiecznym zachowaniu w czasie wypoczynku, w czasie zabaw na podwórku i 

w trakcie prac polowych.  

Do zobaczenia! 

 

 

 



 

 


