
 

 

 

 

 

 

 

Kochane Jagódki ! 

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych 

Pełnych nadziei i pogodnego nastroju dla 

Was i Waszych Rodziców. 

 

                                                                       Życzą 

Pani Malwina i pani Żaneta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAT TYGODNIA: Chciałbym być sportowcem 

 

29.03.2021 poniedziałek 

 

Cel: rozwijanie sprawności fizycznej, doskonalenie umiejętności wypowiadania się, zna 

kilka podstawowych dyscyplin 

 

Zad.1. Zabawa ruchowa „Areobik” 

„Areoibik” wyjaśnienie pojęcia; SĄ TO ĆWICZENIA WYKONYWANE PRZY MUZYCE 

RYTMICZNEJ. 

Kochani poproście rodziców o włączenie rytmiczne muzyki przy, przy której wykonamy proste 

ćwiczenia w jej rytm. Można również skorzystać z proponowanej strony: 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w. 

Wesołej zabawy! 

 

Zad.2. Obrazki poniżej  przedstawiają różne dyscypliny sportowe np.: kolarstwo, koszykówka, 

hokej, boks, łyżwiarstwo, pływanie, siatkówka, piłka nożna, narciarstwo alpejskie. 

 Odpowiedzcie na pytania (starajcie się całym zdanie):  

- który obrazek przedstawia daną dyscyplinę? 

- czy oglądacie w telewizji (na żywo) zawody sportowe? 

- jakie dyscypliny znacie i najchętniej oglądacie? 

- jakie nazwiska sportowców znacie? 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


 

  



   

      

  

 

 

 

 

 



ZADANIE DLA DZIECI OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO 

PEDAGOGICZNĄ (oraz dla wszystkich dzieci chętnych) 

 



30.03.2021 wtorek 

Temat: Gimnastyka 

 

Cel: rozwijanie mowy, sprawności manualnej, utrwala pojęcia przestrzenne: nad, pod, na 

 

Zad.1 

Listonosz przynosi list od sportowca, adresowany do przedszkolaków. W liście jest wiersz A. 

Majewskiego  

„ Gimnastyka” .  

Drogi przedszkolaku!! 

 Gdy chcesz być silny, nie chcesz chorować, musisz się często gimnastykować. Wstawaj więc 

wcześnie, otwieraj okno, nawet, gdy drzewa na dworze mokną, stań w półrozkroku, zacznij od 

skłonów, w przód, w tył, na boki. Trzy razy ponów. Wymachy ramion wzmacniają ręce, tym 

są sprawniejsze im ćwiczysz więcej. Teraz przysiady potem podskoki, hop, hop, hop jak zając 

– w przód, w tył, na boki. Bardzo są ważne tułowia skręty. Podśpiewaj sobie coś dla zachęty, a 

kiedy będziesz w ćwiczeniach pilny, jak małpa zwinny, jak tygrys silny, zostaniesz mistrzem, 

więc ćwicz wytrwale, gimnastykować się jest wspaniale!!!  

                                                                                                                                                                                          

Wasz Sportowiec 

 

Pytania na temat listu: 

- do czego namawia nas sportowiec? 

- po co mamy się gimnastykować? 

 

Zad 2. Wykonaj ćwiczenia zgodnie z poleceniem z rymowanki: 

Ręce w dole, ręce w górze, 

Rysujemy koło duże, 

Skok do góry, ręce w bok, 

Teraz w przód zrób jeden krok, 

Skok do tyłu, skok na jednej nodze, 

Teraz usiądź na podłodze. 

 

Zapraszam do obejrzenia filmu edukacyjnego „Czym jest aktywność fizyczna” 

https://youtu.be/jgJOS26G1wY  

 

Proszę o zrobienie karty pracy str.24 

https://youtu.be/jgJOS26G1wY


 

 

 

zad.3 

 

 

 



 

 

 

ZADANIE DLA DZIECI OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO 

PEDAGOGICZNĄ (oraz dla wszystkich dzieci chętnych) 

 

Ćwiczenia ortofoniczne z wykorzystaniem wiersza B. Formy „Bocianie , bocianie”- dzieci 

naśladują głos bociana: cicho- głośno, następnie poruszają się unosząc wysoko nogi- wolno- 

szybko.  

„Bocianie, bocianie” 

Bocianie przybyłeś dziś do nas, witają Cię dzieci i łąka zielona. 

Dostojne 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, 

 

 



 

 

 

 

 

31.03.2021 środa 

 

Temat: Chcę być sportowcem 

 

Cel: umuzykalnianie dzieci, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie wycinania 

nożyczkami i użyciu kleju 

 

 

Zad.1 Kochani posłuchajcie piosenki, na pewno szybko się jej nauczycie.  A teraz 

spróbujcie zaśpiewać refren cicho -głośno. 

 

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

 

ref. Chłopaki ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy 

Chłopaki ćwiczymy, jeszcze mocniej, hej!  

Dziewczyny ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy  

Dziewczyny ćwiczymy jeszcze mocniej, hej!  

 

1. Wielcy mistrzowie: Ronaldo, Messi  

Czasu nie tracili, ani chwili, ani wcale   

Praca, ćwiczenia, długie treningi   

Ważniejsze były niż talent.  

                                                  ref. Chłopaki……. 

2. Trzeba wylewać i siódme poty 

A czasami wiecie sami gryźć zębami trawę 

Tak żeby zostać prawdziwym mistrzem, 

Aby mieć szacun i sławę. 

                                                 ref. Chłopaki…... 

Sport mówi tobie jak trzeba walczyć 

Przeszkód nie omijać, nie rozbijać to za łatwe 

Sport nie kształtuje tylko twych mięśni 

Sport także rzeźbi charakter. 

                                                ref. Chłopaki…….. 
 

zad.2. Wykonanie pracy plastycznej: Album – Sport to zdrowie 

Potrzebne będą: gazety, kolorowe czasopisma, nożyczki, klej, dziurkacz, białe kartki, 

wstążeczka. 

Odszukiwanie w gazetach i czasopismach obrazków przedstawiających ludzi aktywnie 

spędzających czas wolny. 

 Dziecko wyszukuje w gazetach obrazki przedstawiające ludzi uprawiających różne 

dyscypliny sportowe w czasie wolnym. Wypowiada się na ich temat. Wycina obrazki. 

Przykleja je na białych kartkach. Następnie dziurkaczem robi z boku kartek dziurki, 

przewleka przez nie wstążeczkę i ją zawiązuje. Tworzy album „Propozycje spędzania czasu 

wolnego”. 

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


 

ZADANIE DLA DZIECI OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO 

PEDAGOGICZNĄ (oraz dla wszystkich dzieci chętnych) 

 

Gimnastyka narządów mowy 

 

„Treflinka sprząta swój dom”. Treflinka rozejrzała się po swoim domu (dzieci przesuwają 

językiem po podniebieniu górnym, wewnętrznych ścianach policzków, podniebieniu dolnym). 

Zauważyła duży bałagan. Postanowiła zrobić porządek. Zaczęła od odkurzania sufitu w 

pokoju (przesuwają językiem od przodu do tyłu jamy ustnej po podniebieniu górnym), zdjęła 

też firanki (liczą czubkiem języka górne zęby) i włożyła je do pralki (motorek wargami). Po 

chwili pralka zaczęła płukanie firan (dzieci „przepychają” powietrze wewnątrz jamy ustnej). 

Treflinka odkurzyła też ściany (przesuwają czubkiem języka po wewnętrznej ścianie 

policzków) oraz podłogę (przesuwają czubkiem języka za dolnymi zębami). Rozwiesiła firany 

(ponownie liczą czubkiem języka górne zęby). Dumna wyjrzała z pokoju, spojrzała w górę 

(dzieci sięgają językiem w kierunku nosa), spojrzała w dół (sięgają językiem w kierunku 

brody). Rozejrzała się w prawo i lewo (przesuwają językiem do prawego i lewego kącika ust). 

Wszędzie był porządek i Treflinka radośnie się uśmiechnęła (szeroki uśmiech). 

 

 



 
1.04.2021 czwartek 

 

Temat: Moje zabawy na powietrzu 

 

Cel: relaksacja, złagodzenie napięcia oraz odprężenie,  ćwiczy motorykę małą, zna 

pojęcia ”długi, krótki”  rozumie ich znaczenie i je rozróżnia 

 

Zad.1.  Masażyk- według Bożeny Formy. 

Rodzic czyta wierszyk, mówi co w danym momencie ma wykonać dziecko (na plecach 

rodzica lub rodzeństwa) 

  

Wędruję z mamusią hen leśną dróżką 

• Rysuj palcami wskazującymi ścieżkę od góry do dołu pleców 

  

Przez góry wysokie i łąki, 

• Rysuj góry, wykonując ruchy kuliste, pocierając dłońmi o plecy 

  

dla nas wesoło wietrzyk powiewa, 

a w górze śpiewają skowronki. 

  



• Delikatnie uderzaj w plecy pięściami obu rąk, uderzaj delikatnie opuszkami palców w górną 

część pleców 

  

Zza chmury nagle spogląda słońce, ciepłe wysyła promienie, 

• Rysuj słońce 

zbieramy kwiaty, piękne pachnące 

stokrotki, rumianki, złocienie. 

• Rysuj kontury kwiatów, naśladuj ich wąchanie, zbliżając dłonie do nosa, 

  

Potem leżymy sobie na trawie 

I w niebo spoglądamy, 

• Mocno pocieraj rozwartymi dłońmi o plecy 

Najcudowniejsze są takie chwile, 

• Rysuj linie faliste w różnych kierunkach, 

Bo mamę mocno kochamy. 

• Narysuj serduszko na plecach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zad.2. Kochani, jeśli to możliwe to zadanie wykonajcie na świeżym powietrzu. 

 

Akcesoria: patyki różnej długości, sznurki różnej długości  

Organizujemy w wielu sytuacjach mierzenie za pomocą swoich części ciała: 

• stopa za stopą 

• dłońmi 

• krokami 

• łokciem 

oraz patykami i sznurkiem. Porównujemy wielkości (co jest dłuższe, a co krótsze). 

Przykłady: 

– mierzymy długość ściany budynku, długość płotu, trawnika, piaskownicy itd. 

 



Wykonajcie proszę ćwiczenie ze strony 25. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE DLA DZIECI OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO 

PEDAGOGICZNĄ (oraz dla wszystkich dzieci chętnych) 

 

’’Naleśnik” 

 

 Cała zabawa polega na byciu zawijanym i odwijanym przez opiekuna. Proszę zwrócić 

uwagę, aby głowa dziecka nie była zakryta i mógł obserwować, co się z nim dzieje. W miarę 

możliwości starajcie się utrzymywać kontakt wzrokowy. 

 

„Czarodziejski kocyk” 

Kocyk można też wykorzystać jako domową wersję samochodu. Ciągnąc koc z pasażerem – 

lalką (misiem) po podłodze możecie przemierzać wymyślone ulice w Waszym domu. 

Prawdopodobnie dziecko też będzie chciał być wożony. Jego mięśnie nie są tak stabilne jak 

osoby dorosłej, więc może mieć trudności z utrzymaniem się na kocu. Powolutku proszę 

ruszać Wasz pojazd, żeby dziecko nie przewrócił się do tyłu. 



WSKAZÓWKA: przy tej okazji możesz pokazać dziecku zasadę czerwonego i zielonego 

światła. Jako światła mogą posłużyć kartki w odpowiednim kolorze. 

KORZYŚCI Z ZABAWY: możliwość aktywnego spędzania czasu, wpajanie pierwszych 

zasad ruchu drogowego, pogłębianie kontaktu z dzieckiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.04.2021 piątek 

 

Temat: Piłka nożna 

Cele: rozwijanie mowy, kształtuje świadomość swojego ciała, rozwija motorykę małą, 

rozwija mowę, utrwala kolory 

 

Zad.1. Przywitanie ( z rodzicami, rodzeństwem) wg. Metody Ruchu Rozwijającego  

W. Sherborne : 

 - witamy się stopami 

 - witamy swoje kolana poklepując je, później kolana sąsiadów 

 - witamy dłonie  

- witamy łokcie 

 - witamy plecy  

- rękoma głaszczemy, poklepujemy  

- witamy swoje uszy, później uszy sąsiadów itp. 

 



Zad. 2. Proszę o posłuchanie wiersza czytanego przez rodzica i odpowiedzcie na pytania                    

dotyczące tekstu. 

 

  

 

„Sport to zdrowie” – H. Świder 

 

     Tato mówi: 

     "Sport to zdrowie". 

     A więc Tomek na boisku, 

     Piłkę kopie. 

      

     Darek piłkę rzuca w górę, 

     Leci piłka ponad siatkę 

     A odrzuca ją Beatka. 

      

     W zimie sanki, łyżwy, narty, 

     Wszyscy bawią się wspaniale 

     I ty kolego pamiętaj, nie leż, 

     Nie śpij, biegaj stale. 

      

     Baw się z nami na podwórzu, 

     Tam jest mniej pyłu i kurzu, 

     Nabierzesz siły i zdrowia, 

     Możesz się zahartować, 

 

     Nie będziesz nigdy chorować. 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

  - Co mówił tato Tomkowi? (sport to zdrowie..). 

  - Kto na boisku kopał piłkę? (Tomek). 

  - W co grali Darek z Beatką? (w siatkówkę). 

  - Na czym dzieci jeździły zimą? (na łyżwach, sankach, nartach). 

  - O czym należy pamiętać jeżdżąc zimą na sankach, nartach, łyżwach? (o bezpiecznej 

zabawie). 

   - Dlaczego tak ważne jest aby bawić się na dworze? 

 

Zad.3. Praca plastyczna: wyklej proszę plasteliną piłkę nożną wg koloru 

 

Potrzebne materiały: plastelina biała i czarna. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE DLA DZIECI OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO 

PEDAGOGICZNĄ (oraz dla wszystkich dzieci chętnych) 

 

Rysujemy wzory na kaszy 

 

Co jest potrzebne: 

 

– Taca – użyłam takiej, jaką mamy w domu, 

– Kasza lub piasek, cukier, coś co macie w dużych ilościach w domu :) 

 

Spróbujcie paluszkiem narysować podane wzory, oraz swoje wg własnego pomysłu. 

 
 

 

Miłej zabawy😊 

 

 



 

 

 

 

 

 


