
 

 

CZWARTEK 28.05.2020r. – BLOK TEMATYCZNY: ŚWIĘTO MAMY I TATY 

TEMAT DNIA: „MOI RODZICE” (zajęcia gimnastyczne + muzyczne) 

 
Cele szczegółowe zajęć – dzięki dzisiejszym zajęciom dziecko: 

 rzuca do tarczy 
 układa pocięty obrazek 
 bierze udział w zabawie muzyczno - ruchowej  
 wycina nożyczkami po linii 
 jest sprawne ruchowo 
 śpiewa, powtarza ruchy 
 zauważa i kontynuuje rytm  
 wyszukuje różnice na obrazku 
 

Witam serdecznie wszystkich rodziców i moje kochane „Frezje”.  

Na dzisiejszy dzień proponuję następujące zabawy: 
 

 Zabawa ruchowa rzutna „Rzuty do tarczy” -  zabawa w klasyczne rzutki. Ćwiczymy 

celowanie do celu. Jeżeli nie posiadamy rzutek i tarczy możemy wykorzystać piłeczki i 

miskę/wiadro. 

 

 Układanie pociętego obrazka „Rodzina”– ćwiczenie rozwijające logiczne myślenie – 

zadaniem dziecka jest wycięcie nożyczkami po linii poniższych obrazków, a następnie 

ułożenie i przyklejenie ich na kartce z bloku. 

 

 
 

 

 Taniec do piosenki „Latający dywan” –  

https://www.youtube.com/watch?v=HPbZTS2Zxnc  

 

 Czynności samoobsługowe – samodzielne ubieranie się 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HPbZTS2Zxnc


 

 

 Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami „Mrówki w tunelu”. Zadaniem 

dziecka jest wycinanie nożyczkami po śladzie. 

 

                    
 

 Ćwiczenia gimnastyczne – utrwalenie – zabawy z ringiem. Przybory - ringo 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko biega po całym pomieszczeniu, ringo 

trzyma w ręku. Na sygnał rodzica (klaśnięcie w dłonie) zatrzymuje się, kładzie kółko 

na podłodze, siada na nim. 

 Ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dziecko stoi trzymając ringo w ręku. Na 

sygnał rodzica przekłada kółko z ręki do ręki dookoła siebie w jedną i w drugą 

stronę. Następnie unosi na przemian nogę, przekładając ringo pod kolanem. 

Wykonując skłon tułowia w przód, przekłada ringo między rozstawionymi stopami.  

 Zabawa na czworakach. Dziecko turla ringo po podłodze, a następnie na czworakach 

dobiega do niego. 



 

 

 Ćwiczenie równowagi. Dzieci trzyma ringo w ręku i wędruje po pokoju. Na sygnał 

rodzica zatrzymuje się, ringo łapie obiema rękami, unosi i próbuje stanąć na jednej 

nodze, chwilę wytrzymać. 

 Ćwiczenie tułowia – skręty. Dziecko siada w siadzie skrzyżnym, ringo trzyma przed 

sobą. Na sygnał rodzica wykonuje skręt tułowia, turla ringo po podłodze dookoła 

siebie. 

 Skoki. Dziecko kładzie ringo przed sobą. Wykonuje skoki obunóż przez kółko do 

przodu i do tyłu oraz na boki. Jeżeli potrafi, próbuje także przeskakiwać na jednej 

nodze. 

 Ćwiczenie wyprostne. Dziecko siada w siadzie skrzyżnym, ringo trzyma oburącz na 

kolanach. Na sygnał rodzica prostuje plecy i wyciąga ręce z kółkiem wysoko w górę, 

a następnie, przechodząc do skłonu w przód, przesuwa ringo jak najdalej po 

podłodze. Ponownie prostuje plecy i mocno wyciąga się. Dziecko stara się nie 

odrywać ciała od podłogi. 

 Ćwiczenie stóp. Dziecko w siadzie skulnym ugina kolana, stopy opiera na ringu. 

Próbuje przekręcać kółko, przesuwając je samymi palcami stóp. 

 

 Nauka układu tanecznego „Drodzy rodzice” –  

https://www.youtube.com/watch?v=FSSKYD8z6KM  

 

 Język angielski - My mum – tworzymy portret mamy. Utrwalenie słownictwa związanego z 

częściami ciała. Otrzymacie państwo od nauczyciela języka angielskiego. 

 

 Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Występ dla rodziców” – układanie rytmów 

 

 
 

 Zabawa ruchowa „Raz, dwa, trzy – mama patrzy” – reakcja na umówiony sygnał i pauzę w 

muzyce. W trakcie grania podkładu muzycznego dziecko swobodnie porusza się po Sali. Na 

przerwę w muzyce i hasło Raz, dwa, trzy – mama patrzy staje nieruchomo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FSSKYD8z6KM


 

 

 Ćwiczenie rozwijające spostrzegawczość „Różnice” – zadaniem dziecka jest odnalezienie 6 

różnic. 

 

                
 

 

Pozdrawiam i życzę miłego dnia  

Agnieszka Żemajduk 

 


