
Posłuchajcie opowiadania  - „A smog się cieszy”.  

Bardzo długo wyjeżdżaliśmy z miasta. „Brum, brum!”, dudniło nam w uszach. „Ti–

tit, ti–tit!”, atakowało nas mimo szczelnie zamkniętych okien. – Rany, jaki korek! – 

narzekał tata. – Szybciej! – prosił Antek. – Wolniej – prosiła mama. – Nudzi mi się 

– jęczała Zosia. – Pi… – popiskiwał pies. – Daleko to jeszcze? – pytałem ja, 

Sprężynek. Ale nasze słowa i tak zagłuszało nieznośne „Brum, brum, ti–tit!”. 

Wreszcie – powolutku, koło za kołem – udało nam się wyjechać za miasto. I od 

razu zrobiło się weselej. Tata przestał narzekać na korki, mama przestała prosić, 

żeby tata zwolnił (dziwne, bo jechaliśmy teraz dużo szybciej niż w mieście), 

Antek przestał prosić, żeby tata przyspieszył, nawet Zosia przestała się nudzić. 

Z pobocza machały do nas czerwone dęby, żółte brzozy i zielone choinki, pies 

pochrapywał cicho, a Zośka nuciła jakąś przedszkolną piosenkę. Nawet słońce 

świeciło jakby trochę jaśniej. – Od razu widać, że smog został za nami – cieszyła 

się mama. – To tam był jakiś smok? – z wrażenia mało nie wypadłem z koszyka. – 

Trzygłowy? – zawtórowała mi Zosia. – Spokojnie, nie smok, tylko smog, głuptasy – 

roześmiał się Antek. – A co to za różnica? – zapytała Zosia. – Ten wasz smok jest 

zielony, ma trzy głowy, pazury, ogon i K na końcu… – Czyli na ogonie? – Zośka! – 

zbył siostrę Antek. I tłumaczył dalej: – Wasz smok pożarł barana 

nafaszerowanego siarką. Zgadza się? – Tak… – odpowiedziała niepewnie Zosia, 

która chyba podobnie jak ja nie rozumiała, czemu ten zielony potwór ma być 

„nasz”. – Smog, o którym mówiła mama, też ma w środku trochę siarki. Ale na tym 

koniec podobieństw. Bo mamie wcale nie chodziło o smoka, ale o smog, prawda, 

mamo? – Prawda. – Czyli chmurę pełną dymów i spalin – wtrącił tata. – A skąd się 

biorą takie smoki? – Smogi! – poprawił Antek. – Skąd? No z tej… Z tego… – plątał 

się. – Pamiętacie te wszystkie samochody stojące w korku? – przyszedł mu 

z pomocą tata. – Potraficie sobie wyobrazić, ile one naprodukowały spalin. – 

Mnóstwo. – Właśnie: mnóstwo. A przecież powietrze jest zanieczyszczane nie 

tylko przez samochody, ale też przez fabryki, gospodarstwa domowe, przez… – 

przerwał nagle tata. – Zobaczcie, jaki paskudny dom! Rzeczywiście, z komina 

małego, żółtego domku wydobywały się kłęby dymu – gęstego, brązowoczarnego 

i pachnącego chyba jeszcze gorzej niż smocza jama. Wdzierał się do samochodu, 

łaskotał nas w nosy i szczypał w oczy. – A fe! – zawołała Zosia. – Fe! – powtórzył za 

siostrą Antek i zakrył sobie nos szalikiem. – Psik! – kichnął pies. – Co oni palą 

w tym piecu? Śmieci? – zastanawiała się mama. – Śmieci – potwierdził tata. – 

A paląc je, zatruwają powietrze, które i bez tego jest już bardzo 

zanieczyszczone – westchnął. – A smog się cieszy – podsumował Antek. 



Zabawa plastyczna 

Spróbujcie stworzyć historyjkę obrazkową do opowiadania  

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elementami metody R. Labana 

Wyczucie własnego ciała 

Dzieci zajmują miejsca w rozsypce. Każde trzyma w prawej ręce nakrętkę. 

Dotyka nakrętką poszczególnych części ciała zaczynając od głowy (prawa ręka 

dotyka lewej strony). Następnie przełożenie nakrętki do lewej ręki i dotykanie 

nią prawej strony. 

 

Wyczucie ciężaru 

Dzieci kładą nakrętkę na podłodze. Przechodzą do lekkiego rozkroku powoli 

biorąc nakrętkę w ręce. Ruchy wykonują w taki sposób, jakby nakrętki były 

bardzo ciężkie. Próbują je przenieść w inne miejsce. Po wykonaniu zadania 

"bardzo się cieszą", że udało się im przenieść tak duży ciężar - ruchy żywe, 

wesołe. 

 

 Ćwiczenie z elementem czworakowania 

Przed każdym dzieckiem leży nakrętka. Czworakując dzieci popychają nakrętkę 

rękami, kierując się w dowolną stronę sali. Co jakiś czas odpoczywają w dowolnej 

pozycji. 

 

Opowiadanie ruchowe: 

- Idziemy do parku na wiosenny spacer. - dzieci spacerują po sali. 

- W parku rosną różne drzewa: wysokie - stają na palcach, ręce wyciągnięte w 

górę - i niskie - przechodzą do przysiadu. 

 



- W nocy padał deszcz, na alejkach pełno kałuż - dzieci przeskakują z nogi na 

nogę. 

- Na drzewach widać świeże wiosenne liście którymi lekko porusza ciepły 

wietrzyk. - dzieci kołyszą rękami w dowolnych kierunkach. 

- Parę dni temu burza powaliła olbrzymie drzewo - dzieci przechodzą do leżenia 

na plecach. 

- Gałęzie zajęły całą alejkę - rozkładają ręce na boki, nad głowę, wzłuż tułowia. 

- Teraz znowu grzeje wiosenne słońce. Dzieci cieszą się i wesoło podskakują - 

wykonują przeskoki z nogi na nogę. 

- Jesteśmy zmęczeni, wracamy do domu odpocząć - marsz za prowadzącą. 

 

 

Zadanie dla dzieci 5-letnich  

Karty pracy 4, str. 4 

 


