
PROPOZYCJE ZABAW NA ŚRODĘ 07.04.2021 r. 

1. „Wielki wyścig”- opowiadanie Dominiki Góry 

Bartek nie mógł się doczekać wyścigu kolarskiego, który organizowany był na przedszkolnym 

placu zabaw. Długo trenował, jeździł codziennie po alejkach w parku, ćwiczył skręty 

i hamowanie. Chciał wygrać, tak jak każdy. W dniu wyścigu wstał wcześnie, zjadł śniadanie 

i jeszcze raz sprawdził, czy na pewno pomyślał o wszystkim. Rower wyczyścił już dzień 

wcześniej, sprawdził też, czy hamulce są sprawne i czy koła są dobrze napompowane. 

Przygotował kask i ochraniacze. Wszystko leżało na swoim miejscu, przygotowane do 

wyścigu. Przed przedszkolem spotkali się wszyscy zawodnicy. – Będę najlepszy – przechwalał 

się Adam. – Mój rower jeździ tak szybko jak rakieta! – To ja zdobędę złoty medal! – wołał 

Tomek. – Nieprawda, to ja przyjadę pierwszy – chwalił się Karol. – Chłopaki, nie 

przechwalajcie się! Nieważne, kto wygra. Przecież najważniejsza jest dobra zabawa! – 

próbował załagodzić spór Bartek. – Co ty tam wiesz? Pewnie przyjedziesz ostatni! – zawołał 

Tomek, a Adam i Karol zaczęli się śmiać. Bartkowi zrobiło się trochę przykro. „Nie będę 

ostatni – pomyślał. – Zrobię wszystko, żeby wygrać”. Zawodnicy stanęli na linii startu, 

rozpoczęło się odliczanie. Trzy, dwa, jeden, start! Wszyscy ruszyli wzdłuż boiska. Dalej zakręt 

obok piaskownicy, slalom pomiędzy huśtawkami i drugi zakręt za zjeżdżalnią. Na prowadzenie 

wysunął się Adam, ale Bartek był tuż za nim. Zawodnicy dawali z siebie wszystko. Przy 

zakręcie za piaskownicą Adam nagle stracił panowanie nad kierownicą. Zachwiał się i zamiast 

jechać w kierunku huśtawek, wjechał w żywopłot i spadł z roweru. „Ojej! – pomyślał Bartek. 

– Coś mogło mu się stać! Teraz, bez Adama, jestem pierwszy, ale jeśli się zatrzymam, na pewno 

przegram”. Bartek szybko zrezygnował z wizji wygranej – choć był już naprawdę blisko. 

Zahamował i szybko zeskoczył z roweru. Podbiegł do Adama, trzymając w dłoni bidon z wodą. 

– Nic ci się nie stało? Wyglądało groźnie. – Ała..! Stłukłem kolano i obtarłem dłonie, szkoda, 

że nie założyłem ochraniaczy. – No tak, nie było to zbyt mądre – powiedział Bartek, polewając 

wodą ranę na kolanie kolegi. – Przecież podczas wyścigu wszystko może się zdarzyć. Na 

szczęście miałeś kask – rzekł Bartek z wyraźną ulgą. Adam cały czas syczał z bólu, patrząc 

z żalem na tor wyścigu. Po chili zamilkł i zwrócił się do Bartka: – Dlaczego się zatrzymałeś? – 

zapytał zdziwiony. – Chciałem się upewnić, że wszystko z tobą w porządku. – Przecież mogłeś 

wygrać! – Mogłem, ale wolę zdobyć przyjaciela niż złoty medal – odpowiedział Bartek 

i uśmiechnął się szeroko. Potem pomógł Adamowi wstać. Adam podziękował koledze, a po 

chwili podbiegła do chłopców jedna z pań nauczycielek ze środkami opatrunkowymi. Wyścig 

wygrał Karol. Był bardzo dumny, gdy odbierał złoty medal od pani dyrektor. Tomek był piąty, 

ale nie przejmował się tym za bardzo. Pani dyrektor przygotowała dyplomy i upominki dla 

wszystkich zawodników. Pod koniec uroczystości rozdania nagród zwróciła się do zebranych: 

– Chciałabym nagrodzić jeszcze jednego zawodnika. Jest to chłopiec, który walczył 

o zwycięstwo tak samo jak inni, ale nie przyjechał na metę jako pierwszy. Wolał się zatrzymać 

i pomóc koledze w kłopotach. Jak to się mówi, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. 

Myślę, że Bartek i Adam są tego najlepszym przykładem. Gdy Bartek to usłyszał, zarumienił 

się. Pani dyrektor zaprosiła go na scenę. Wszyscy bili mu brawo, a nagrodę specjalną wręczył 

mu Adam, jego nowy przyjaciel.  

Pytania do opowiadania: 

 W jakim wyścigu brał udział Bartek?  

 Jak się do niego przygotowywał? 



  Jak zachowywali się jego koledzy przed wyścigiem? 

  Czy byli mili dla Bartka?  

 Czy Adam prawidłowo przygotował się do wyścigu?  

 Co zrobił Bartek, gdy Adam wypadł z  trasy?  

 Jaka nagroda była dla Bartka ważniejsza niż medal?  

 Co Twoim zdaniem oznacza przysłowie „prawdziwych przyjaciół poznaje się 

w biedzie”? Jak myślisz – co by się wydarzyło, gdyby Bartek się nie zatrzymał 

i pojechał dalej? 

2. „ Muzyczna gimnastyka”- zestaw ćwiczeń ruchowych 

Poniższy film zawiera zestaw czterech ćwiczeń gimnastycznych dostosowanych do potrzeb 

dzieci w wieku przedszkolnym.  
MUZYCZNA GIMNASTYKA - ćwiczenia W PODSKOKACH | ODCINEK 1 - YouTube 

3. „Medal”- działalność plastyczna (załącznik nr 1) 

Dziecko z dostępnych w domu materiałów plastycznych (np. plasteliny, bibuły) ozdabia według 

własnego pomysłu wzór medalu.  

4. „ Cyferki”- interaktywna zabawa matematyczna 

Cyfry DOMINO (matzoo.pl) 

5. „Rower”- ćwiczenie grafomotoryczne (załącznik nr 2)  

Dziecko pisze ołówkiem po kropkach. 

 

Miłego dnia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
https://www.matzoo.pl/zerowka/cyfry-domino_50_337


Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 


