
 

 „Moje zmysły”  

 

 
 Cele: 

 

• Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. 

• Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. 

     •   Doskonalenie umiejętności wycinania nożyczkami. 

     •   Wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy. 

     •    Zachęcanie do wypowiedzi wielozdaniowych. 

 

 

 
 

„Wspólne zabawy” – zabawy i ćwiczenia  
 

„Prawa noga, lewa noga” – Dzieci maszerują po pokoju. Na sygnał zatrzymują 

się i stają na prawej nodze, druga jest podniesiona i zgięta w tył. Na drugi sygnał 

stają na lewej nodze. 



„Poszukaj pary” – Dzieci poruszają się swobodnie po pokoju. Na hasło „pary” 

– dzieci dobierają się w pary (jeżeli dzieci nie mają rodzeństwa mogą  

wykorzystać ulubioną maskotkę) i maszerują po obwodzie koła. 

„Wiosenne słońce” – Dzieci siedzą na dywanie, nogi są wyprostowane. 

Podnoszą do góry jedną nogę (raz prawą, raz lewą) i rysują w powietrzu słońce. 

„Deszczowy dzień” – Dzieci stoją w rozsypce. Na hasło „pada deszcz”, chodzą 

po sali, trzymają dłonie nad głową tworząc parasolkę. Gdy usłyszą hasło 

„kałuża”, wykonują skoki z nogi na nogę. 

„Zabawa logorytmiczna” – Dzieci wypowiadają rytmicznie rymowankę. Na 

słowa: „dotyk, węchy wzrok, słuch, smak” – pokazują część ciała 

odpowiadającą konkretnemu zmysłowi. 

 

 

Pięć zmysłów mamy i dobrze je znamy. 

Dotyk, węch, wzrok, słuch, smak. 

Każde dziecko mówi tak: 

Pięć zmysłów mamy i dobrze je znamy: 

Dotyk… 

 

 

 

Śpiewające Brzdące – „Pięć Zmysłów” - Piosenki dla dzieci 
https://youtu.be/MnD7PFCTsVo 

 

 

„Zmysły”- piosenka 

https://youtu.be/rTgtsZ_Z4HQ 

 

 

https://youtu.be/MnD7PFCTsVo
https://youtu.be/rTgtsZ_Z4HQ


 

 

„Szczęśliwe okulary” 

– rysowanie kredkami ołówkowymi. 

 
Potrzebujemy: kartki z narysowanymi okularami, kredki ołówkowe, nożyczki, 

muzyka relaksacyjna 

Rodzic zadaje pytanie: „Do czego służą okulary”? -swobodne wypowiedzi 

dzieci. 

Dzieci ustalają do czego służą okulary. Wymieniają znane im rodzaje okularów: 

korekcyjne, przeciwsłoneczne, gogle, do pływania, chroniące oczy podczas 

wykonywania różnych prac (np. piłowanie drzewa). 

Rozmowa i próba odpowiedzi na pytanie: co to znaczy widzieć świat przez 

różowe okulary? 

Dzieci otrzymują kartki z narysowanymi okularami. 

- Wycinają okulary. 

- Kolorują oprawki okularów. 

- W miejscu szkieł rysują obrazki przedstawiające miejsca lub przedmioty 

kojarzące się im ze szczęściem, pięknem. 

 

 „Przez moje okulary możesz zobaczyć…” – dzieci wypowiadają się na temat 

swojej pracy. 

 



 

DZIECI PAMIĘTAJCIE O MYCIU RĄK!!! 
 
 

Myje się kotek, 

myje się miś 

- i ja w łazience 

myję się dziś. 

 

Bo to mydełko 

i ciepła woda, zdrowia  

 i urody każdemu doda. 

 

 


