
Dzień dobry! ,, Marynarze” i Rodzice.

Temat na ten tydzień ,, Chciałbym być sportowcem”, a to propozycje do

wspólnych zabaw z dzieckiem.

1. Poranna rozgrzewka wg animacji i piosenki : https://youtu.be/OZTYeTEZ2wA

2. „Chodzenie pod dyktando” – zabawa matematyczno-ruchowa – dziecko wykonuje

polecenia rodzica, np.:

● Zrób trzy kroki w przód

● obróć się w lewo

● kucnij

● wstań

● tupnij prawą nogą,

● zrób trzy kroki w prawo

● podskocz

● zrób dwa kroki w tył itp.

3.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

https://youtu.be/OZTYeTEZ2wA


pilny, jak małpa zwinny, jak tygrys silny, zostaniesz mistrzem, więc ćwicz wytrwale,

gimnastykować się jest wspaniale!!!

Wasz Sportowiec

4. Rozmowa na temat wiersza: -Do czego namawia nas sportowiec? -Po co mamy

się gimnastykować? -Czy wy uprawiacie jakieś dyscypliny sportu? -Jaki jest wasz

ulubiony sport?

5.Ćwiczenia oddechowe na podstawie wiersza Ewy Małgorzaty Skorek

"Rozpędzony pociąg".

Pędzi pociąg pędzi,

przez lasy i pola,

słychać turkot, furkot

to dudnią wciąż koła,

- Czuk, czuk, czuk...

- Czuk, czuk, czuk...*

Mknie pociąg po torach,

huk rozlega się w lesie,

a stukot wielu kół

w lesie echem się niesie.

- Czuk, czuk, czuk...

- Czuk, czuk, czuk...*

Pędzi pociąg przez wioski,

mija lasy i pola,

słychać turkot i furkot,

to dudnią wciąż koła.

- Czuk, czuk, czuk...

- Czuk, czuk, czuk...*

Jadą ludzie pociągiem,

dudni głośno sto kół,

pędzi pociąg szalony,

wiezie uczniów do szkół.



- Czuk, czuk, czuk...

- Czuk, czuk, czuk...*

Mija stacje i pola,

 huk rozlega się w lesie,

to dudnienie pociagu

echem w lesie się niesie.

- Czuk, czuk, czuk...

- Czuk, czuk, czuk...*

Coraz słabiej już słychać

pociągowe hałasy,

pociąg jest już daleko,

mija pola i lasy.

- Czuk, czuk, czuk...

- Czuk, czuk, czuk...*

W miejscach oznaczonych (*) dzieci, powtarzając za rodzicem, naśladują stukot kół
pociągu - na jednym wydechu energicznie wypowiadają szeptem, raz głośniej, raz ciszej:

Czuk, czuk, czuk...

5.Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Gimnastyka”

Gimnastyka to zabawa, 

ale także ważna sprawa,  

bo to sposób jest jedyny,  

żeby silnym być i zwinnym.

Skłony, skoki i przysiady

trzeba ćwiczyć – nie ma rady!

To dla zdrowia i urody

niezawodne są metody.

� Rozmowa na temat wiersza.

– Co nam daje gimnastyka?

– Co wykonujemy podczas gimnastyki?

� Poćwicz razem z mamą i tatą



5.Zabawy ruchowe z wykorzystaniem gazet.

Omiń kałuże – Dziecko rozkłada na podłodze gazety – kałuże. Biega dookoła nich, starając się
na nie nie wejść. Na sygnał Rodzica (klaśnięcie) zatrzymuje się przy jednej z nich.

Po kamieniach przez rzekę – Dziecka ustawia się po jednej stronie pokoju. Przed nim, na

podłodze, są rozłożone gazety –kamienie. Zadaniem dziecka jest przejście na drugą stronę
rzeki, stąpając po gazetach – kamieniach.

Ukłoń się po japońsku – Dziecko siedzi w siadzie klęcznym, trzyma rozłożoną gazetę w

dłoniach nad głową, ramiona ma wyprostowane. Wykonuje ukłon japoński, pozostawia

gazety na podłodze i wraca do pozycji wyjściowej. Przy kolejnym ukłonie podnosi gazetę z

podłogi i przenosi oburącz nad głowę.

Obserwator – Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym. Robi w gazecie dwa otwory tak, by można

było przez nie patrzeć. Przykłada gazetę do twarzy i obserwuje otoczenie. Rozgląda się na

lewo, na prawo, w górę, w dół, wykonując skłony tułowia w przód i w tył, skręty w prawo i w

lewo.

Propozycje prac plastycznych :

Piłka



Piłkę można wykleić plasteliną lub kulkami z bibuły. Dziecko może użyć tradycyjnych biało -

czarnych kolorów lub zaprojektować nowy wzór kolorystyczny.

Projektowanie piłki

Do projektowania można użyć wszelkich narzędzi plastycznych poprzez kredki, pisaki, farby

czy plastelin

Bajki dla dzieci - RODZINA TREFLIKÓW - "Olimpiada"
https://www.youtube.com/watch?v=anH7C0I-Elc

MEDALE Z PAPIERWOWYCH TALERZYKÓW – PRACA PLASTYCZNA

Potrzebne będą: papierowe talerzyki, klej do prac plastycznych, brokat, tasiemki

Medale są proste w wykonaniu i niesamowicie efektowne. Smarujemy papierowe talerzyki

klejem, a potem obsypujemy je brokatem. Aby zrobić medal brązowy, najlepiej jest

pomieszać brokaty we wszystkich kolorach w miseczce, a potem taką mieszankę wysypać na

talerzyk. Na koniec wycinamy z talerzyków koła, robimy dziurkaczem dziurki i przeciągamy

przez nie tasiemki. Medali używamy do różnych zabaw, każdy ma swój: mama, tata i dziecko.

Często się wymieniamy i nie ma znaczenia, kto ma jaki medal, liczy się zabawa :)

https://www.youtube.com/watch?v=anH7C0I-Elc



