
Chciałbym być sportowcem

Drodzy Rodzice, kochane dzieci..

Po świątecznym obżarstwie przyda się nam trochę ruchu. Gorąco zachęcam do zabaw na podwórku.

Pamiętajcie Gwiazdeczki : „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

● Na rozpoczęcie dnia proponuję masażyk „na dobry humor”. Mogą go wykonać wszyscy 

domownicy, nawzajem lub każdy osobno.

Rodzic wypowiada tekst i wykonuje odpowiednie gesty, które dziecko naśladuje:

 Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło.

 Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma.

 Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami. 

Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma. 

Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć.

 Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma. 

Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la.

 Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.

 Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło. 

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz 

● Zabawy na świeżym powietrzu

- zabawa ruchowa z elementem skoku: Wyścigi w workach – Rodzic wyznacza trasę do pokonania 

(linia startu i mety). Możemy pokonywać wyznaczoną drogę na czas lub razem. Na umówiony 

sygnał  każdy z uczestników skaczę w worku pokonując wyznaczoną trasę. Wygrywa osoba, która 

jako pierwsza dotrze do mety lub będzie najszybsza.

- Butelkowe kręgle: Potrzebne będzie 6 plastikowych butelek po wodzie, piasek, albo woda,  i 

piłka. Butelki napełniamy piaskiem/wodą . Ustawiamy w trzech rzędach i wyznaczamy tor dla piłki.

Kto przewróci większą ilość kręgli -wygrywa.

- Marsz z jajkiem: Potrzebne będą łyżki i ugotowane jajka. Zawodnicy kładą jajka we wgłębienie 

łyżki. Na sygnał zawodnicy pokonują wyznaczoną trasę  (trasę można urozmaicić przeszkodami ) .

- Bieg z nakrętką: Dzielimy się na dwie drużyny. Zawodnicy przenoszą na bucie nakrętkę. Jeśli 

zakrętka spadnie zawodnik wraca na linię startu. Wygrywa drużyna/ osoba która pokona trasę z 

nakrętką.



● Ćwiczenia ortofoniczne z wykorzystaniem wiersza B. Formy Bocianie, bocianie

Dziecko naśladuję głos bociana: cicho- głośno, wolno- szybko, poruszając się z wysokim 

unoszeniem nóg.

Bocianie, przybyłeś dziś do nas,

witają cię dzieci i łąka zielona.

Dostojnie twe nogi stąpają po trawie,

czarno- białe piórka w słońcu lśnią ciekawie.

Tak jak ty wysoko nogi podnosimy,

i kle, kle śpiewamy z tobą, boćku miły.

Bocianie, bocianie,

przybyłeś dziś do nas. 

Kle, kle, kle, kle, kle.

Kle, kle, kle, kle, kle.   

● Wykonanie kolorowego krążka do ćwiczeń

Sklejamy -wycięte przez dziecko -dwa kartonowe koła. Ozdabiamy mazakami, kredkami wg 

własnego pomysłu. Krążki wykorzystujemy do ćwiczeń:

- kładziemy na głowie i spacerujemy uważając żeby nie spadły z głów

- siadamy na krążkach, podnosimy zgięte nogi, odpychamy się od podłogi, obracamy się wokół 

własnej osi

- krążki możemy też wykorzystać do zabawy w „ Kelnera”

● Zabawa matematyczna raz, dwa trzy, cztery  - po prostu wykonujcie to samo, zaproście do 

zabawy całą rodzinę. 

           Zabawa matematyczna - Jeden, dwa, trzy, cztery - YouTube 

● Karta pracy, cz. 2, nr 24- Nazwijcie dyscypliny sportowe i odszukajcie naklejki buź.

● Karta pracy, cz.2, nr 25- Rysujcie po śladach szprych w kołach rowerowych.

● https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc  zabawa przy piosence „The way the bunny

hop”

             https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg utrwalanie liczebników przy 

https://www.youtube.com/watch?v=KACbSQ16DNo
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc


piosence “How many fingers?”

●  Malowanie po streczu między drzewami

             Dzieci przyzwyczajone są do aktywności manualnej na powierzchni poziomej. 

Dlatego proponuję w tym tygodniu niesamowite bodźce i wrażenia jakim jest malowanie w 

pionie. Potrzebujemy rolki przezroczystego streczu, gęstych farb plakatowych i dwóch 

drzew. Wystarczy stworzyć sztalugę ze strecza między pniami drzew i pozwolić dzieciom 

puścić wodze fantazji.

Korzystajmy z wiosennej pogody!

●      Pisanie po cukrze

               W nudne popołudnie można zamienić w zabawę w pisanie słodkich liter, 

szlaczków, figur geometrycznych. W płaskiej kuwecie (lub coś co mamy aktualnie płaskiego

w domu ) wysypać należy warstwę cukru, po czym pisać na niej jak na piasku. Rodzic 

rysuje na papierze, a dziecko odtwarza wzór. 

Ewa Wojtulewicz


