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KARTA PRACY DLA DZIECI NR 3 DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA

DBAM O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ
Grupa przedszkolaków wybrała się na wycieczkę. Posłuchaj, co im się po drodze
przytraﬁło. Wytnij obrazki poniżej i przyklej w odpowiednie miejsca.
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KARTA PRACY DLA DZIECI NR 4 DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA

DBAM O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ
Zaznacz aktywności, które uprawiasz. Poniżej narysuj swoją ulubioną. Możesz
narysować również siebie podczas wykonywania tej aktywności.
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POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 3

DBAM O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ
OPOWIADANIE “WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW”

Pewnego dnia grupa przedszkolaków wybrała się na wycieczkę do lasu (DZIECI MASZERUJĄ W PARACH).
W lesie, jak wiecie rośnie dużo drzew (POZA DRZEWO), które kołyszą się i szumią podczas powiewów wiatru
(DZIECI KOŁYSZĄ SIĘ). Mieszka tu także dużo zwierząt małych i dużych. A tu co? Nagle na ścieżkę
wyskoczyła duża zielona żaba (POZA ŻABY) i w podskokach uciekła na drugą stronę ścieżki. Dzieci pożegnały
żabę i poszły dalej (DZIECI MASZERUJĄ). Szły i szły i szły, aż tu nagle zobaczyły ogromny kamień, na którym
wygrzewał się w promieniach słońca wąż (POZA WĄŻ). Troszkę się przestraszyły, ale Pani wyjaśniła im, że
to zaskroniec, który nie jest jadowity. Tak, czy inaczej dzieci postanowiły nie burzyć spokoju węża i podążyły
ścieżką dalej (DZIECI MASZERUJĄ). Nagle Pani poprosiła dzieci o całkowitą ciszę. Słyszycie? - zapytała.
To śpiewają ptaki (POZA PTAK). Mają gniazda wysoko w koronach drzew i gdy na chwilę przestanie się mówić
- można je usłyszeć. Po wysłuchaniu ptasiego koncertu dzieci ruszyły w dalszą drogę (DZIECI MASZERUJĄ).
Po chwili dotarły do schroniska, powitał ich pies właścicieli (POZA PIES), który podbiegł do nich przyjaźnie
machając ogonem. Dzieci rozsiadły się przy drewnianych stołach i wyciągnęły kanapki. Wtedy pojawił się i kot
(POZA KOTA), który obudzony zapachem jedzenia łasił się do nóg przedszkolaków. Po nabraniu sił grupa
ruszyła w drogę powrotną.
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