
 Rozpoczynamy w tym tygodniu nową tematykę „Chciałbym być sportowcem” 
  
Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci  na 06.04.21 r (wtorek) 
 Ranek lub Popołudniówka 
•Karta pracy, cz. 3, nr 62. 
−Połącz kropki znajdujące się na dole karty według podanego wzoru. Dziecko łączy kropki używając 
ołówka patrząc na wzór u góry kartki.  (dla dzieci, które nie zabrały książek podaję link -  
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-kp-3/mobile/index.html (można wydrukować 
potrzebne materiały) 
•Zabawy z wykorzystaniem wiersza Małgorzaty Barańskiej. 
-  Dziecko dobiera się w parę z mamą. Razem wykonują ruchy, o których jest mowa w wierszu. 
  Moja mamo, przybij ze mną prawą dłonią piątkę! 
 Teraz zrób to lewą dłonią – palców masz dziesiątkę! 
•Rozmowa na temat sportów letnich. 
Obrazki w załączniku −Jakie sporty uprawiają sportowcy przedstawieni na zdjęciach?(Skok o tyczce, 
skok w dal, gimnastykę artystyczną, podnoszenie ciężarów, pchnięcie kulą, skok wzwyż, grę w piłkę 
ręczną, grę w siatkówkę). 
  
Zajęcia 1. 
 Aktywność poznawcza 
Temat: Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej „Gimnastyka” 
• Zabawa muzyczno-ruchowa do słuchanej piosenki. 

Proszę odtworzyć podany piosenkę (załącznik). R. ustawia się przed dzieckiem - stajemy w 
rozsypce.  R. wykonuje ruchy  zgodnie z treścią piosenki, a dziecko  naśladuje.   
• Słuchanie wiersza – R. czyta 

Gimnastyka to zabawa, 
 ale także ważna sprawa, 
bo to sposób jest jedyny, 
żeby silnym być i zwinnym. 
Skłony, skoki i przysiady 
trzeba ćwiczyć – nie da rady! 
To dla zdrowia i urody 
niezawodne są metody 
• Rozmowa na temat wiersza. 

−Co trzeba robić, aby być silnym i zwinnym? 
• Nauka wiersza fragmentami, metodą ze słuchu, z wykorzystaniem rapowania. 

 R. rapuje po jednym wersie, a dziecko za nim powtarza. 
• Zabawa Zrób tak samo. 

Naśladuj postawy dzieci, które są na obrazkach (załącznik). 
(R. pokazuje wybrane obrazki, a dziecko przyjmuje odpowiednią postawę). 
 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Po równiutkiej dróżce. Dziecko staje przy ścianie. 
Zapamiętuje swoje miejsce. Idzie na spacer zgodnie z wierszem mówionym przez R., 
naśladując ruchy, o których jest w nim mowa 

                                                                            Dziecko: 
Idzie rodzinka równą drogą,                             maszeruje w rytmie wiersza, 
po kamyczkach iść nie może, 
po kamyczkach hop, hop, hop,                 wykonuje trzy podskoki w miejscu, aż do dołeczka skok.                                           
przysiad podparty, 



Pora wracać. Kto się znuży,                      maszeruje w rytmie wiersza, 
ten odpocznie po podróży.                        biegnie na swoje miejsce. 
Dom już blisko... nogi w ruch. 
Kto zwycięży – ten zuch! 
R. wykonuje wszystkie ruchy z dzieckiem, akcentuje ostatni wers, aby przyspieszyć zajmowanie 
miejsc. 
 
 Zajęcie 2 
   

Aktywność fizyczna 
ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH  Z NIETYPOWYM PRZYRZĄDEM- 
butelka plastikowa 

LP
. 

Rodzaj zabawy  lub 
ćwiczenia 

Treść zabawy lub formy ćwiczeniowej Środki 
dydaktyczne 
Uwagi   

1. Zabawa 
orientacyjno-
porządkowa 

„Marsz” Dziecko maszeruje po obwodzie 
koła z butelką w ręku , dziecko unosi 
wysoko kolana przekładając butelkę pod 
kolanem jednej nogi, a następnie drugiej 
nogi. 

butelka 
plastikowa 
po 1,5 l 
wody, 
ulubiona 
piosenka 
dziecka CD 

2. Ćwiczenie 
dużych grup 
mięśniowych 

„Zające kicające” Dziecko kuca i oburącz 
łapie butelkę za końce i układa na kark, 
dokładnie na wysokość łopatek i 
podskakuje próbując wyprostować plecy 

butelka 
plastikowa 

3. Ćwiczenie 
kształtujące 
postawę ciała 

„Na boki” Dziecko staje w lekkim 
rozkroku, unosi ręce, trzymając brzegi 
butelki , wykonują skłony boczne w lewą i 
prawą stronę 

butelka 
plastikowa 
3-4 skłony w 
każdą stronę 

4. Ćwiczenie 
tułowia   

„Skręty” Dziecko siada w siadzie 
skrzyżnym, trzyma przed sobą butelkę, na 
polecenie „tył”- przekładają  ją do tyłu, 
„lewa strona” przekładają ją na lewą 
stronę swojego ciała 

ćwiczenie 
można 
utrudnić 
zwiększając 
szybkość 
poleceń 

5. Wzmacnianie 
mięśni grzbietu 

„Złap butelkę” Dziecko dobiera się w parę 
z rodzicem/ rodzeństwem. Kładzie się  na 
brzuchu z wyciągniętymi rękami, druga 
osoba siedzi na piętach przed dzieckiem w 
odległości ok 1,5 m trzymając nad głową 
dziecka butelkę, dziecko leżące próbuje ją 
złapać 

dziecko 
powinno 
utrzymywać 
klatkę 
piersiową 
przy 
podłodze . 
Zmiana 

6. 
 
 

Ćwiczenie z 
elementem 
czworakowania 

„Turlanie”  Dziecko w klęku podpartym, 
głową turla butelkę, podążają za nią, 
powoli przesuwając się 

przesuwamy 
się idąc na 
czworakach 

7. Zabawa bieżna 
„Dookoła 
butelki”   

Dziecko biega swobodnie w różnych 
kierunkach  po pokoju  trzymając w 
dłoniach butelkę plastikową., na sygnał 
nauczyciela stawia butelkę na podłodze i 
chodzi dookoła niej, raz          w lewą raz 

butelka 
plastikowa 



w prawą stronę 

8. Ćwiczenie mięśni 
brzucha 

„Nad butelką” Siad prosty, butelkę 
stawiamy na podłodze przy stopach – 
wnosimy nogi nad butelkę, opierając ręce 
na  podłodze 

zwracamy 
uwagę, by 
nogi były 
wyprostowan
e 

9. Ćwiczenie                                   
z elementem 
rzutu „Kto trafi 

 Dziecko na sygnał start, rzuca plastikową 
butelkę w kierunku obręczy, kosza, 
kuwety itp. liczy się celność. 

dziecko 
powinno 
rzucać z 
wyznaczonej 
linii 

10
. 

Ćwiczenie 
wyprostne „Na 
podłodze” 

Dziecko kładzie się na plecach, trzyma 
butelkę za końce na brzuchu, wykonują 
wdech-unosząc butelkę nad głowę, 
wydech-opuszczając na brzuch 

ćwiczenie 
powtarzają 
kilka razy, w 
drugi 
tygodniu dz. 
może 
wstrzymywa
ć wdech na 3 
s. 

11
. 

Ćwiczenie  
uspokajające 

„Marsz” Marsz przy piosence wygrywanie 
jej rytmu 

Piosenka 
Wiosenne 
buziaki 

 
 
 
 
 



 


