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Temat dnia: „Płyniemy białą łódką” 

Cele: 

→ rozwijanie umiejętności pracy zgodnie z instrukcją 

→ poznanie nazw pojazdów wodnych 

→ rozwijanie wyobraźni muzycznej 

→ kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej  

 

Przebieg: 

1. Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami - trening fitness dla dzieci część 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4 

 

2. „Czym możemy pływać?” (wypowiedz wszystkie nazwy) 

 

 

 

 

 

motorówka 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4
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kuter rybacki 

 

jacht 

3. Zapraszamy do zabawy z piosenką 

https://www.youtube.com/watch?v=baxb0XVBX8s 

Nauka piosenki, improwizacja ruchowa do tekstu. Dziecko 

tańczy jak chce lub naśladuje ruchy rodzica. 

 

PŁYNĄ po wodzie STATKI || DrobNutki || Piosenki DLA 

DZIECI 

 
Ref: Płyną po wodzie statki 

Jacht i kuter rybacki 

Suną odważnie po falach 

Gotowe na nowe wyzwania 

 

Płynie piękny żaglowiec 

https://www.youtube.com/watch?v=baxb0XVBX8s


Obok gna wycieczkowiec 

Suną odważnie po falach 

Po morzach i oceanach 

 

1. Cześć! Tu kuter 

Łapię ryby w sieć 

Nie oprze mi się żadna 

Flądra ani śledź 

 

Lubię się obłowić 

W szprotki i łososie 

A gdy sieć mam pełną 

To do portu ją zawożę 

 

Tam spotykam potężny wycieczkowiec 

Może jak odpocznie to o sobie coś opowie 

Stoi też żaglowiec i motorowy jacht 

A gdzieś między nimi przycumuje sobie ja 

 

Ref: Płyną po wodzie statki 

Jacht i kuter rybacki 

Suną odważnie po falach 

Gotowe na nowe wyzwania 

 

Płynie piękny żaglowiec 

Obok gna wycieczkowiec 

Suną odważnie po falach 

Po morzach i oceanach 

 

2. Hej tu wycieczkowiec, masę ludzi wiozę 

Zapewniam im atrakcji moc przez całą dobę 

Mam tu kino, dwa boiska i trzy place zabaw 

Popłyń ze mną na wakacje w rejs po oceanach 

 

Łuu ale mocno wieje, świetnie dziś warunki 

Jestem Pan żaglowiec, a to moje córki! 

Dwie żaglówki! 

Wciąż łapiemy w żagle wiatr 

Spójrzcie, zaraz dogonimy motorowy jacht! 

 

Ahoj tam na morzu, jak się macie moi drodzy? 

Wiatr mnie nie obchodzi, bo mam silnik dużej mocy 

Mogę zwalniać i przyspieszać jak mi się podoba 

Oj, brakło mi paliwa... 



 

Pora zatankować! 

 

Ref: Płyną po wodzie statki 

Jacht i kuter rybacki 

Suną odważnie po falach 

Gotowe na nowe wyzwania 

 

Płynie piękny żaglowiec 

Obok gna wycieczkowiec 

Suną odważnie po falach 

Po morzach i oceanach 

 

4. „Moja łódka” – praca plastyczna 

Potrzebne będą kredki i kartka białego papieru. 

 
 

Gotową łódkę ozdabiamy w kolorowe rysunki. 

Sprawdź czy w misce, wannie, basenie będzie pływać  

 



5. „Czy jesteś spostrzegawczy, spostrzegawcza?” 

 Jaki rodzaj pojazdu wodnego widzisz na obrazku? 
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