
Temat dnia: „Letnia olimpiada” – 12.06.20r. 

Cele:  

- Ćwiczenie koncentracji uwagi i kontroli ruchu 

- Poznanie zasad obowiązujących w sporcie     

- Doskonalenie umiejętności czytania   

 

Przebieg dnia: 

 

1. Zabawa „Cichy dzwoneczek” 

Rodzice i dziecko siedzą w kręgu i podają sobie dzwoneczek tak, aby nie zadźwięczał. 

Podczas zabawy panuje absolutna cisza i skupienie.  

Środki dydaktyczne: dzwoneczek 

 

2. Pogadanka „Zasady” 

Rodzic pyta, czy w sporcie obowiązują zasady, jakie to są zasady, co to znaczy gra fair play 

(podczas gry czy zawodów przestrzega się przyjętych zasad, nie dąży się do zwycięstwa za 

wszelką cenę, nie oszukuje się), czym jest niedozwolony doping (stosowanie zabronionych 

środków w celu wzmocnienia swoich możliwości, wytrzymałości), co to jest dyskwalifikacja 

(wykluczenie uczestnika lub zespołu z zawodów za niedozwolone działania, np. doping, za 

nieprzestrzeganie zasad, za nieuczciwe zachowanie)?. Następnie dziecko próbuje ustalić, czy 

zasady obowiązujące w sporcie można przenieść do codziennego życia, do wspólnych gier i 

zabaw w przedszkolu. 

 

3. Zabawa językowa „Przeczytaj i przynieś” 

Rodzic rozkłada na dywanie kartki z wyrazami powiązanymi tematycznie ze sportem. 

Wyrazy powinny być napisane dużą czcionką. Następnie prosi o przyniesienie kartki z 

konkretnym wyrazem. Przykładowe wyrazy: „piłka”, „rower”, „rolki”, „skakanka”, „tenis”, 

„sport”, „zawody”, „bramka”, „boisko”, „medal”, „skok”, „bieganie”, „pływanie”, 

„olimpiada”.  

Środki dydaktyczne: karteczki z wyrazami powiązanymi tematycznie ze sportem 

 

4. Zabawa plastyczna „Sportowa gra planszowa” 

Dziecko samodzielnie przygotowuje grę planszową. Pola w grze odrysowuje od 

dwuzłotowych monet (wcześniej zdezynfekowanych). Zaznacza miejsce startu i metę. 



Pozostałe pola numeruje. Sposób wykonania planszy i materiały plastyczne dziecko wybiera 

samo według własnego uznania. Może rysować kredkami i flamastrami, wycinać gotowe 

elementy z czasopism, doklejać elementy wycięte z papieru kolorowego. Gra powinna 

opowiadać o sporcie, a zadania do wykonania na oznaczonych polach powinny być 

ćwiczeniami gimnastycznymi (określona liczba podskoków obunóż, skłonów, przysiadów, 

pajacyków, obrotów, podskoków na jednej nodze).  

Środki dydaktyczne: ołówek, moneta, kredki, flamastry, karton, czasopisma i materiały 

plastyczne do wykonania planszy 

 

 


