
Tematyka kompleksowa: Chciałbym być sportowcem .  

 

Poniedziałek  29.03.2021  

Temat dnia: Gimnastyka to zabawa 

Cele:  

-rozwijanie mowy i pamięci słuchowej 

-zapoznanie z literą „ j ” małą ,wielką, drukowaną i pisaną 

1.Zabawa z wykorzystaniem wiersza. Dobieramy się w pary: rodzic-dziecko, 

wykonujemy ruchy o których jest mowa w wierszu: 

Mój kolego, przybij ze mną  

prawą dłonią piątkę! 

Teraz zrób to lewą dłonią- 

palców masz dziesiątkę! 

2.Ćwiczymy aerobik. Wykonujemy te same ruchy co pokazuje film: 

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

3.Poznajemy literę j- jak jagody 

 

 

J A G O D Y 

 

 

 

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


Podzielcie wyraz jagody na sylaby i głoski. 

Co słyszymy na początku wyrazu JAGODY? 

Literę „J” 

Pomyślcie o innych wyrazach w których występuje litera „J” na początku: 

 

jajko, Julia, jabłko, jabłecznik, jad, jadalnia, Jerzy, Jasiu…. 

 

Podzielcie wyrazy na sylaby i głoski. 

 

 

 



 



Wykonaj ćwiczenie. 

 

 

Wykonanie zadania Litery i liczby str 76. 

-odczytanie wyrazu, odszukanie na końcu kart kartoników z literami tworzącymi 

wyraz jagody, wycięcie ich , ułożenie z nich wyrazu, a potem przyklejenie w 

okienkach .Pokolorowanie rysunku. 

 

 

 

 

 

 



 

Ćwiczenie doskonalące umiejętność czytania. 

 

 

 

 

 

 

 



Wtorek 30.03.2021 

Temat dnia: Zabawy w ogrodzie 

Cele: 

-zachęcanie do zabaw ruchowych 

-rozwijanie sprawności fizycznej 

 

1.Karta pracy, cz.3, nr 64 

-W co grają chłopcy? Pokolorujcie rysunki chłopców i piłki. 

-Nazwijcie sportowców przedstawionych na zdjęciach. Rysujcie po śladach- od zdjęc 

sportowców do zdjęć piłek. 

2. Zabawy w ogrodzie. 

 Rzucanie piłki do brata/ siostry, rodzica i odrzucanie. Należy piłki nie upuścić. 

 Zabawa: „Balonowe brzuszki” 

Potrzebny będzie balon. 

Wyznaczamy miejsce startu i mety. 

Ustawiamy się w pary, brzuszkami do siebie. Na słowo start biegniemy z balonem 

przytrzymywanym brzuchami do mety. 

 Zabawa: „ Rzucanie do celu” 

Potrzebujemy piłki. 

W wyznaczonym miejscu w  ogrodzie ustawiamy kosz lub wiaderko. Ustalamy start 

jako miejsce rzutu piłki. Na hasło rzucamy piłkę do celu czyli do kosza. Piłka musi 

wpaść do środka wtedy zdobywacie punkt. 

Nagrodę wyznacza rodzic. 

 

3.Wykonanie zadania z Kart pracy , cz.3 nr 65 

-doskonalimy umiejętność liczenia. 

 

 

 



 

Środa 31.03.2021 

Temat dnia: Ćwiczenia sportowo - słuchowe 

Cele:  

- doskonalenie percepcji słuchowej 

- rozwijanie sprawności fizycznej 

- utrwalanie różnicowania prawej i lewej strony. 

 

1. Zabawa pt. „Podaj słowo”. Do wykonania zadania potrzebna będzie piłka. 

Zabawę rozpoczyna rodzic, rzucając piłkę do dziecka i wymawiając głoskę np.: 

u. Dziecko łapie piłkę, mówi słowo rozpoczynające się tą głoską (np. uśmiech) 

i rzuca piłkę do rodzica wymawiając inną głoskę ( w razie problemu rodzic 

pomaga). 

 

 
2. Zabawa muzyczno – ruchowa utrwalająca prawą i lewą stronę. Wykorzystanie 

utworu pt.:  „Rytmika Pana Dominika. To jest moja prawa noga, a to lewa. 

Pokazywanka taniec”. Dziecko porusza zgodnie ze wskazówkami w utworze. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r5lNKk0Ntzo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r5lNKk0Ntzo


 
 

3. Ćwiczenia orientacji na kartce papieru. Do przeprowadzenia zadania 

potrzebujemy: kartka (najlepiej formatu A3), 4 przedmioty np. klocek, kubek, 

butelka, miseczka. Rodzic prosi dzieci o wskazanie na kartce: 

- prawego górnego rogu 

- lewego dolnego rogu 

- prawego dolnego rogu 

- lewego  górnego rogu. 

Następnie dziecko umieszcza przedmioty w odpowiednim rogu kartki według 

polecenia rodzica. 

 

4. Wykonanie zadania z Karty Pracy „Odkrywam siebie” cz. 3 (KP3), str. 66.  

- Dziecko czyta wyrazy (tak, nie) jeśli jest taka potrzeba z pomocą rodzica.   

  Łączy wyrazy z odpowiednimi zdjęciami.  

- Określanie położenia piłki. 

- Rysowanie po śladach. 

 

 Wykonanie zadania „Odkrywam siebie. Litery i liczby” str 84. Odszukanie                       

i podkreślenie wskazanych wyrazów. 

 

 

Czwartek 01.04.2021 

Temat dnia: Jak lubię czynnie odpoczywać. 

Cele:  

- zachęcanie do wspólnego, czynnego odpoczynku z rodzicami 

- rozwijanie sprawności manualnej 

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci. 



 

1. Rozmowa na temat wspólnego odpoczynku rodziców i dziecka.  

 

Pytania pomocnicze: 

- Co robisz z rodzicami w wolne dni? 

- Czy wybieracie się gdzieś? Czym się wtedy poruszacie? 

- Jaki sposób odpoczynku podoba Ci się najbardziej? 

- Czy zdrowo jest się poruszać? Dlaczego? 

 

 

2. Ćwiczenia ruchowo – naśladowcze pt.: „Jedziemy na rowerkach”. Dzieci kładą 

się na plecach. Pedałując mówią:  

 

 

Na wycieczkę wyruszamy 

Raz i dwa, raz i dwa. 

Tata jedzie obok mamy, 

Z tyłu - nas ma. 

 

 

 

 
 

 

 

3. Wykonanie zadania z KP3, str.: 67, 68 i 69.  

 

- Kolorowanie, rysowanie według wzoru 

- Słuchanie tekstu, rysowanie po śladach. 

 

 



4. Praca plastyczno – techniczna pt.: „Moja ulubiona forma czynnego wypoczynku” 

.  

Do wykonania zadania potrzebujemy: kartkę (najlepiej z bloku technicznego), 

kredki, nożyczki, klej, papier kolorowy lub kolorową gazetę. Dziecko wykonuje 

rysunek według własnego pomysłu, następnie uzupełnia wycinanką z kolorowego 

papieru lub gazety. Dziecko stara się połączyć rysunek z wycinanką –wzór poniżej.  

 

 

 
 

 

 Zachęcenie dziecka do wspólnej  aktywności  ruchowej na świeżym powietrzu. 

Życzymy wspaniałej zabawy i czekamy na fotki na stronie grupy. 

 

Propozycje: 

- spacer po parku, 

- wycieczka na rowerze, 

- zabawy ruchowe z piłką, 

- wspólna zabawa przy muzyce. 

 

Piątek 02.04.2021 

Temat dnia: Na stadionie 

Cele:  

- zapoznanie się z wyglądem i wyposażeniem stadionu sportowego 

- ćwiczenia koncentracji uwagi 

- rozwijanie sprawności manualnej. 



 

1. Zabawa ruchowa. Dzieci poruszają się według słów rymowanki 

 

ZABAWA RUCHOWA 

Idź do przodu cztery kroki i zrób w miejscu dwa podskoki. 

Teraz w lewo kroków pięć, przysiad, podskok, ściśnij pięść. 

Idź do tyłu cztery kroki i zrób w miejscu trzy podskoki. 

Lewą ręką dotknij czoła, no i obróć się dokoła.  

W prawą stronę kroków pięć, zrób –jeśli masz na to chęć.  

Potem kroki w lewą stronę: raz, dwa, trzy –no i zrobione. 

 

2. Oglądanie filmu pt.: „Zwiedzanie Stadionu Narodowego. Najlepsze dla dzieci.” 

Zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem stadionu sportowego. Link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=L1LrrwvFQxg 

 

 

 

 Rozmowa z rodzicem o atrakcjach na Stadionie Narodowym. Pytania 

pomocnicze: 

- Jak wygląda Stadion? Do czego służy? 

- Co jedzą piłkarze przed meczem? 

https://www.youtube.com/watch?v=L1LrrwvFQxg


- Czy znasz imię i nazwisko polskiego piłkarza? Jaki ma nr na koszulce? 

- Czy jest strefa dla dzieci? Jeśli tak, do czego służy? 

 

4. Praca plastyczna. Rozwijająca sprawność manualną i koncentrację uwagi. 

Kolorowanie według kodu.  

 

 



 

Zadania dla dzieci objętych Pomocą Psychologiczno – Pedagogiczną. 

 

1.  „Układanka logiczna”. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, koncentracji uwagi, 

spostrzegawczości. Zadanie polega na wycięciu kolorowych pisanek i ułożeniu                         

w odpowiednim miejscu na tablicy, tak aby zgadzały się kolorem i wzorem                             

z oznaczeniami w nagłówkach.  



 



 

 



 

     Drodzy rodzice, kochane dzieci    

Życzymy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych                                      

- pełnych nadziei i miłości. Bogatego zajączka i radosnego 

wiosennego nastroju. 

 

 

 

 Pani: Ela M., Magda D., Magda W. 

 

 

 


