
Kwiecień, tydzień 1                                           

Zapraszam Was do dalszej wspólnej zabawy. Wykonane przez Was prace składamy w teczkach. Możecie 

dokumentować swoją działalność poprzez wykonywanie zdjęć i wysyłanie ich do pani Ewy SMS. 

Chciałbym być sportowcem 

 Dzień 1 Gimnastyka to zabawa 

Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej Gimnastyka.  

• Zabawa muzyczno-ruchowa Aerobik. Przy nagraniu muzyki tanecznej DZIECKO wykonuje 

ruchy – podskoki, skłony w przód, skłony w bok, obroty, wymachy ramion 

 • Słuchanie wiersza.  

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?  

Rozmowa na temat sportów letnich.  

− Jakie sporty uprawiają sportowcy przedstawieni na zdjęciach? (Skok o tyczce, skok w dal, 

podnoszenie ciężarów, pchnięcie kulą, skok wzwyż, grę w piłkę ręczną, grę w siatkówkę).



                 

        

 

 

Zabawa ruchowo-naśladowcza Uprawiam sport. 

 

POMOCE: piłka , kosz  lub wiadro. Rzucanie do celu z wyznaczonego miejsca 

Zabawa ruchowa Części ciała.  

Dzieci powtarzają tekst mówiony przez R. i wskazują wymieniane w nim części ciała. Przy 

powtórzeniu zabawy R. zwiększa tempo mówienia wierszyka. 

 Głowa, ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty, kolana, pięty.  



Głowa, ramiona, kolana, pięty, oczy, uszy, usta, nos. 

Poznajemy sporty - Film animowany dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=7zodfY74anc 

 

 

 

 

 

 

Dzień 2   Zabawy  

 

BOLEK I LOLEK - "SPORTOWCY" https://www.youtube.com/watch?v=m8rWKU1X4SU 

Zabawy i ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie i umiejętności matematyczne 

 

1. Podaj jak najwięcej przykładów nakryć głowy. 

Przykładowe odpowiedzi: czapka, kapelusz, beret, chustka, kask, hełm, melonik, cylinder, 

turban, czepek, welon, kaptur. 

 

2. Podaj jak najwięcej przykładów na wykorzystanie kartki papieru. 

Przykładowe odpowiedzi: napisać list, zrobić samolot, czapkę, kubek, użyć jako serwetkę, 

talerzyk, zrobić wiatraczek, tunel dla samochodzików. 

 

3.Tajemniczy stwór 

Należy przygotować kartki i mazaki. Rodzic mówi: A teraz bierzemy jeden mazak do ręki i 

rysujemy na kartce jakąkolwiek linię krzywą, jaka nam tylko przyjdzie na myśl. Następnie 

bierzemy drugi mazak i nim wykonujemy inną dowolną linię. Na wszystkie pytania o to, jaka 

ma być linia, odpowiada: „Jaka ci przyjdzie na myśl”. Na koniec tego etapu rodzic mówi:” A 

teraz ostatnim mazakiem rysujemy ostatnią linię, ale tak, aby utworzyć, wykorzystując 

wszystkie pozostałe – jakieś nieistniejące zwierzę, wymyślone przez was. Mamy z tych trzech 

kolorowych linii stworzyć dziwnego stwora”. 

Kiedy już wszyscy narysują wymyślonego stwora, rodzic zachęca, aby wymyślić: 

- nazwę dla stwora, może być też imię, 

- W jakim środowisku żyje: wodnym, wodno – lądowym, w powietrzu, w (na) ziemi, a może 

w mieszanym? 

- Czym się odżywia? 

- Jakiego rodzaju dźwięki wydaje? 

- Jakiej jest wielkości? 

- Czy ma futro, pióra, czy łuski? 

- Czy odznacza się jakimiś szczególnymi zdolnościami? 

- Jakie ma trzy podstawowe cechy usposobienia, czy jest sympatyczny, miły czy raczej 

agresywny i groźny dla człowieka? Jaki jest? 

 

4. Dobieranie w pary 

Przed dzieckiem układamy różne obrazki i prosimy o dobranie w pary - co do siebie pasuje. 

Następnie pytamy, dlaczego tak właśnie połączyło dwie ilustracje. Tutaj nie ma złych 

odpowiedzi i złych połączeń nawet wtedy, gdy wydaje nam się inaczej- najważniejsze, by 

dziecko potrafiło uzasadnić swój wybór. 

 



5. Szukanie skarbu z mapą. 

Przygotowujemy mapę mieszkania, pokoju lub ogrodu (można zrobić to wcześniej z 

dzieckiem) i zaznaczamy na niej miejsce ukrycia jakiegoś skarbu. Dziecko posługując się nią 

musi go odnaleźć. 

 

6.Zagadki - o czym myślę 

Opowiadamy dziecku o czymś nie podając definicji i prosimy, by zgadło, o czym mowa. 

Przykładowo mówimy "myślę o zwierzęciu, które ma cztery łapy, lubi obgryzać kości i 

głośno szczeka" albo "myślę o czymś, co jest zrobione z drewna, może być w różnych 

kolorach i jest potrzebne do rysowania". 

 

7. Labirynty 

Świetnym ćwiczeniem logicznego myślenia jest szukanie drogi w labiryncie - możemy 

wydrukować dziecku gotową kartę pracy, narysować ją sami lub spróbować stworzyć z nim 

labirynt np. z klocków. 

 

8. Zagadki logiczne 

Na przykład: „Co jest białe i mokre z płatkami śniadaniowymi?” albo „Co mruczy, drapie i 

lubi mleko?” albo „Co mruczy, drapie, ryczy i ma duże kocięta?”. Za każdym razem 

sprawdźcie, czy odpowiedź dziecka spełnia wszystkie podane warunki. W drugiej zagadce 

odpowiedzią jest kot, ale w trzeciej - lew lub tygrys. Pierwsze zagadki muszą być łatwe. 

Pożądane jest podanie uzasadnienie odpowiedzi. Rozwijanie logicznego myślenia, 

wzbogacanie słownictwa. 

 

9. Słyszę, liczę, dodaję. 

Na czas trwania zabawy dzieci zamykają oczy. Rodzic wrzuca pewną ilość kasztanów 

(żołędzi, korali, orzechów) do słoika. Potem robi małą przerwę i ponownie wrzuca kasztany. 

Zadaniem dzieci jest uważnie słuchać, liczyć wrzucane kasztany, a następnie dodać dwie 

liczby do siebie. Percepcja słuchowa, koncentracja, umiejętności matematyczne. 

 

Inne przykłady: 

• Pisanie cyfr palcem na plecach dziecka. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie napisanej cyfry. 

• Dodawanie kredek, klocków — najpierw 2, potem kolejne 2 i następne 2. 

• Wymyślanie historyjek z liczbami, np.: Mysz zebrała 4 ziarna, potem kolejne 2 — ile miała 

razem? Potem znalazła kolejne 2 — ile miała? Potem zjadła 1. Ile zostało? Potem przyszła 

druga mysz i… 

• Wskazywanie w otoczeniu przedmiotów, które można lub nie połączyć w pary. 

• Pod trzema kubkami schowaj 2 nasiona fasoli. Dotykaj kolejno kubków, mówiąc: „To jest 

pierwszy kubek, ten jest drugi, a ten jest trzeci. Pod którymi kubkami są ziarenka?”. 

 
Piosenka o sporcie Mała Orkiestra Dni Naszych 

https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs 

 

Pokaż myszce drogę do sera 



 

 
Dzień 3 ĆWICZENIA SPORTOWE 

•Zabawa ruchowa Zrób to co ja – kształtowanie pamięci ruchowej. R. wykonuje wymyśloną 

przez siebie sekwencję ruchów z piłką, np. 2 razy odbija piłkę od podłogi, raz rzuca piłkę w 

górę. Dzieci odtwarzają wiernie pokazane przez R. ruchy. Na początek ruchów nie powinno 

być więcej niż trzy. Następnie R. dostosowuje długość sekwencji do umiejętności dzieci. 

 •Ćwiczenia intonacyjne Dbam o zdrowie. Dzieci siedzą w kole. Kolejno wypowiadają 

rymowankę:  

My o zdrowie dbamy, różne sporty uprawiamy, w określony przez R. sposób, np.: cicho, 

głośno, powoli, szybko, z radością w głosie. Warto, aby dzieci przy każdej nadarzającej się 

okazji ćwiczyły modulację głosu. Mogą powtarzać rymowankę w sposób określony przez R., 

ale mogą również podawać własne propozycje. 

•Słuchanie wiersza I. Fabiszewskiej Gimnastyka. 

 Rano wstaję, wkładam dres. 

 Otwieram okno, miło jest.  

Skaczę w górę, skaczę w bok, i do tyłu robię skok. 

 Ręce w przód, ręce w tył.  

Ćwiczę, abym zdrowy był.  

R. rozmawia z dziećmi na temat wiersza.  

Pyta: O czym była mowa w wierszu?  

Dlaczego należy wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia ruchowe?  

Ile czasu powinniśmy poświęcać na gimnastykę i jak często powinniśmy ćwiczyć?  



Czy gimnastyka to także uprawianie sportu?  

Dlaczego? 

 

Zabawy matematyczne. Wprowadzenie zapisu odejmowania.  

• Zabawy matematyczne. Dodawanie na konkretach w zakresie 8. 

 Przykład: 

 − Weźcie 3 patyczki czerwone, dołóżcie do nich 2 patyczki zielone.  

Ile macie patyczków?  

• Wprowadzenie odejmowania jako ubywania.  

Kartoniki: z liczbami (od 0 do 8), ze znakami matematycznymi: +, –, =, liczmany w dwóch 

kolorach, osiem sylwet piłek. 

 Dzieci otrzymują kartoniki z liczbami od 0 do 8 i ze znakami matematycznymi: +, −, =, a 

także liczmany (np. klocki) w dwóch kolorach. Dzieci ilustrują zadania za pomocą 

liczmanów. 

 • Zadanie na dodawanie – ilustrowanie sylwetami i liczmanami. 

 Na boisku  były cztery piłki.  Sportowcy dołożyli jeszcze 3 piłki. (R. dokłada trzy sylwety) 

 

 

 

 

 Ile piłek jest na boisku? R. umawia się z dziećmi, że jeden liczman oznacza jedną piłkę. 

 • Układanie przez dzieci za pomocą liczmanów tego, o czym była mowa w zadaniu.  

• Układanie działania do tego zadania. 4 + 3 = 7 



 • Wprowadzenie odejmowania.  

Zadanie: Na stadionie było ośmiu piłkarzy.    Trzech poszło do szatni. Ilu piłkarzy zostało? 

 • Ilustrowanie zadania za pomocą liczmanów.  

      

  

 

Dzieci kładą przed sobą 8 liczmanów, a potem odsuwają 3 liczmany. Liczą pozostałe 

liczmany, podają wynik. 

 • Układanie działania przez R. 8 – 3 = 5 R. głośno odczytuje działania i wyjaśnia, że – to 

znak odejmowania i czyta się go odjąć. 

 • Układanie przez dzieci zapisu i wspólne, głośne odczytanie go.  

WYKONANIE MEDALU DLA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA- ozdabianie wg pomysłu 

dzieci 

 

 



 

 

Piosenka o sporcie Mała Orkiestra Dni Naszych 

https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs 

 

Dzień 4      Czynny odpoczynek 

• Rozmowa na temat wspólnego odpoczynku rodziców i dzieci. 

 − Co robicie z rodzicami w wolne dni? 

Dzieci oglądają i omawiają ilustracje. 

 

 

 



 

 

 

 

- Jaki sposób odpoczynku podoba się wam najbardziej? 

 

•  Ćwiczenia ruchowo-naśladowcze ,,Jedziemy na rowerkach.” 

 Dzieci kładą się na dywanie. Pedałując, mówią: 

 Na wycieczkę wyruszamy, raz i dwa, raz i dwa. Tata jedzie obok mamy, z tyłu – nas ma.  

 

• Rysowanie po śladach  

- drogi do babci i dziadka; 

- zaznaczanie prawej ręki. 



 

 

 

 • Ćwiczenia relaksacyjne ,,Odpoczynek u babci i dziadka” (techniką relaksacji Jacobsona). 

 Pomoce -duży plastikowy klocek, muzyka relaksacyjna 

https://www.youtube.com/watch?v=y7e-GC6oGhg&ab_channel=SoothingRelaxation 

Dzieci leżą wygodnie na kocykach lub na dywanie, nogi mają wyciągnięte, ramiona ułożone 

wzdłuż tułowia tak, aby się nie dotykały ( w tle cicha muzyka ) 

. − Zegnij prawe ramię tak, by naprężyć biceps. Jesteś silny, bardzo silny, naprężaj go mocno. 

Czujesz, jak bardzo napięte są twoje mięśnie? − Wykonaj to samo ćwiczenie lewą ręką. 

 − Naciśnij, jak możesz najsilniej, pięścią prawej ręki klocek (z plastiku) położony po twojej 

prawej stronie. Jeśli jesteś silny, twoje mięśnie są napięte. Teraz rozluźnij mięśnie. Jesteś 

znowu słaby. Nie naciskaj już. Czujesz ulgę, mięśnie się rozluźniły. Wykonaj to samo 

ćwiczenie z pięścią lewej ręki. − Teraz chwilę odpocznij – leż i oddychaj spokojnie, równo. 

Twoje ręce odpoczywają. 

 − Teraz silna będzie twoja prawa noga. Włóż klocek pod kolano i mocno ściśnij nogę w 

kolanie. Teraz twoja noga słabnie – rozluźniasz mięśnie, wypuszczasz klocek. (Wykonaj to 

samo ćwiczenie lewą nogą). 



 − A teraz zobaczymy, czy masz tyle siły, żeby napełnić powietrzem swój brzuch. Wciągnij 

mocno powietrze w płuca i napnij brzuch jak balon, mocno. Teraz wypuść powietrze, 

rozluźnij mięśnie – poczujesz ulgę. 

 − Naciśnij mocno głową dywan (poduszkę), na którym (której) leżysz – głowa jest bardzo 

silna. Naciskasz mocno. Teraz rozluźnij mięśnie – głowa już nie naciska na dywan, 

odpoczywasz, czujesz ulgę. 

 − Jesteś niezadowolony i zły, bo ktoś zniszczył twoją budowlę z klocków. Marszczysz 

mocno czoło, jeszcze mocniej. Teraz rozluźnij mięśnie, niech odpoczną – czoło jest gładkie. 

 − Teraz mocno zaciśnij powieki, jeszcze mocniej. Teraz rozluźnij je i odpocznij.  

− A teraz zaciśnij mocno szczęki, niech dotykają zębów. I dolna, i górna szczęka jest silna, 

zęby mocno naciskają na siebie. Teraz rozluźnij szczęki. Czujesz ulgę? 

 − Ułóż wargi tak, jakbyś chciał powiedzieć och (albo zrób ryjek), i napnij mocno mięśnie ust. 

Teraz rozluźnij mięśnie.  

Poszczególne ćwiczenia trwają bardzo krótko – od 10 do 15 sekund. Tyle samo trwają 

przerwy między ćwiczeniami. 

 

 

•   Ćwiczenie graficzne 

 

 



•  Pociąg jak ze snów -  „Ruch to zdrowie"( wspólne zabawy przy piosence ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cUA0gun76gU 

 

 


