
Wiosenny spacer 
 

Zadanie, które przygotowałam ma na celu połączenie pracy z tekstem, pracy manualnej  

z ćwiczeniami oddechowymi.  

Ćwiczenia oddechowe będą miały na celu wprowadzenie w stan odprężenia, relaksacji, 

pogłębienie oddechu przeponowego, wydłużenie fazy wydechowej. Praca z tekstem natomiast 

- rozwijanie pamięci słuchowej, koncentracji uwagi, doskonalenia rozumienia tekstu, 

doskonalenie grafomotoryki, motoryki małej. 

Najpierw kilka słów o oddechu.  

Prawidłowy i najbardziej pożądany sposób oddychania, to oddychanie żebrowo-brzuszne lub 

tzw. żebrowo-brzuszno-przeponowe. Ten typ połączonego oddychania uważany jest za 

najgłębszy i najwłaściwszy. W czasie mówienia powietrze wdychane jest głównie ustami, 

a wydychane ustami lub nosem, w zależności od wypowiadanych dźwięków. Prawidłowy 

oddech podczas wypowiedzi to rytmiczny, szybki wdech, wykonany bez podnoszenia ramion, 

oraz powolny, długi wydech, podczas którego odbywa się wypowiedź.  

Najpierw musimy nauczyć się, na czym polega mechanizm oddechu przeponowego i w tym 

celu należy wykonać następujące ćwiczenie. 

Przebieg ćwiczenia. 

Dzieci kładą się na podłodze, a dorosły kładzie książkę na brzuchu; gdy nabieramy powietrze 

(oddychamy nosem – i powietrze ma nam powędrować jakby do brzucha) książka unosi się, 

gdy wydychamy książka opada. I tak kilka razy. W celu pogłębienia wiedzy na temat oddechu 

przeponowego zachęcam do wyszukania w internecie filmików instruktażowych, jak należy 

wykonać te ćwiczenie.   

A teraz zadanie. 

I. Etap. 

Dzieci siedzą po turecku lub leżą na plecach, zamykają oczy (jeśli ktoś ma z tym kłopot, to 

tylko zachęcamy – nie zmuszamy), dorosły czyta tekst. W tle może lecieć, po cichutku spokojna 

muzyka.  

Zamykamy oczy. Jest piękny, słoneczny dzień. Jesteśmy na łące, wśród kwiatów. Słońce 

ogrzewa nam plecy i ramiona, a delikatny wietrzyk powiewa nad naszymi głowami, bawiąc się 

naszymi włosami. Gdzieś obok słychać brzęczenie owadów, a w oddali śpiew skowronka. 

Jesteśmy radośni, cieszymy się łąką i wiosną. Jest tak ciepło, że zdejmujemy buty i biegamy na 

boso, na palcach po łące, wśród wielu kolorowych kwiatów. Są tam maki, chabry, stokrotki, 

rumianki i fiołki. Jakie one piękne, a jak cudnie pachną. bardzo chcemy poczuć z bliska ich 

zapach. Zatrzymujemy się przy wybranym kwiatku, siadamy na piętach i delektujemy się jego 

zapachem (kładziemy rękę poniżej żeber, wciągamy powietrze głęboko do płuc i czujemy jak 

ręka nam się unosi, a następnie spokojnie wydychamy powietrze nosem, ręka nam opada). 

Powtarzamy trzy razy wdech i wydech. Następnie zrywamy pięć kwiatków do wazonu dla mamy. 

ubieramy się i biegniemy wesoło, podskakując do domu. jesteśmy szczęśliwi. Otwieramy 

oczy…. 

Pytania:  

Czy podobał Ci się /Wam  wiosenny spacer? 

Czy udało Ci się/ Wam znaleźć na tej łące? 

Jaki to był dzień? Czy było zimno, czy ciepło? 

Co ogrzewało słońce? 

A czym bawił się wietrzyk? 

Jakie odgłosy było słychać na łące? 

Jak się czuliście będąc na tej łące? 

Co tam robiliście? 

Jakie kwiaty rosły na łące? 

Co widzieliście na tej łące? 

Co zrobiliście z kwiatami? 

Ile kwiatów zerwaliście? 



Dla kogo były te kwiaty? 

Gdzie miały znajdować się te kwiaty? 

 

II Etap.  

Robimy pracę do tekstu. 

Oto kilka propozycji:  

1. Malujemy lub rysujemy łąkę, pełną kwiatów. 

2. Kolorujemy obrazek przedstawiający łąkę (dostępne w internecie).  

3. Rysujemy po śladzie łąkę (M. Bogdanowicz „Przygotowanie do nauki pisania – ćwiczenia 

grafomotoryczne według H. Tymichowej”). 

4. Robimy kwiatki z papieru: potrzebne będą patyczek/lub pasek z papieru, kolorowy papier, 

papier kolorowy techniczny, nożyczki i klej oraz własna wena twórcza. 
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