
Chciałbym być sportowcem 06.04-09.04.2021 
 

Wtorek „Gimnastyka to zabawa” 
Słuchanie wiersza Jadwigi 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 treści wiersza 

• Co trzeba robić, aby być silnym i zdrowym? 

• Kto zachęca cię do uprawiania sportu? 

• Jaki sport lubisz uprawiać najbardziej? 

Naucz się wiersza na pamięć (metoda ze słuchu, R. powtarza po jednym wersie, a dziecko za nim 

powtarza) 

 

Zabawa ruchowa „Zrób tak samo” 

spróbuj naśladować postawy ludzików, które znajduja się na obrazku. 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy 

Połącz kropki według podanego wzoru. 

 

 



Karta pracy: 
• nazwij przedmioty ukryte na rysunkach- narysuj je w pętlach 
• nazwij dyscypliny sportowe przedstawione na zdjęcich, pokoloruj ramkę zdjęcia 

przedstawiającego tę dyscyplinę sportową, która ci się najbardziej podoba 
 

 

 

 

 
 



Aktywne słuchanie muzyki 
• Przygotuj pasek lub szalik, który posłuży do przeciągania wraz z rodzicem 

instruktaż do zabawy:https://www.youtube.com/watch?v=3iH1aKU2lEk&t=6s 
podkład muzyczny:https://www.youtube.com/watch?v=eogCSykQg_U 
 

• Zabawa taneczna dla całej rodziny https://www.youtube.com/watch?v=vq2FvUVWtaE 

 

Zabawa ruchowa „Jedzie rowerek” 

Dzieci leżą na plecach na podłodze z nogami skierowanymi do góry 

(ugięte w kolanach) i „pedałują” w tempie, w jakim rodzic powie (szybko 

lub wolno). Kiedy rozlegnie się dźwięk dzwonka rowerowego, 

„rowerzyści” układają nogi na podłodze i odpoczywają. 

 

 
 
 
 
 
Środa „Zabawy sportowe” 
 
Zagadki 

 

Szybko po lodzie 

niosą nas one, 

obie do butów 

są przyczepione. 
 

Zawodnicy na głowy, 

czepki zakładają. 

Rękami i nogami 

w wodzie poruszają. 
 

Każdy sportowiec marzy o tym, 

ażeby zdobyć srebrny lub złoty. 
 

Zawodnicy grając w piłkę, 

rękami ją odbijają 

i wysoko ponad siatką 

drugiej drużynie podają. 
 

Między dwiema bramkami 

bielutkie boisko. 

Gra się krążkiem, bo dla piłki 

jest tutaj zbyt ślisko. 
 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3iH1aKU2lEk&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=eogCSykQg_U
https://www.youtube.com/watch?v=vq2FvUVWtaE


Karta pracy: 

nazwij i pokoloruj zawodników 

 

 
 

Zabawa orientacyjno- porządkowa „ Pływanie i rowerek” 

Dziecko porusza się w rytm dowolnej muzyki. Gdy rodzic powie 

„woda” dziecko naśladuje ruchem pływanie w wodzie. Gdy rodzic 

powie „rower”, dziecko wykonuje ruchem jazdę na rowerze. 

 

Praca plastyczna „ Kask” 

balon, woda, mąka przenna, gazety 

https://www.youtube.com/watch?v=gAtyIgJpyk0 – ten link pomoże ci stworzyc twój kask :) 
 

Zabawa doskonalącą percepcję słuchową – „Gdzie to jest?” 

- dziecko staje na środku pokoju, a rodzic zawiązuje mu oczy. Rodzic gra na 

instrumencie (Np. garnek i łyżka), a dziecko wskazuje miejsce, skąd dochodzi 

dźwięk. 

 

Gimnastyka – domowy tor przeszkód 

https://www.youtube.com/watch?v=gAtyIgJpyk0


Stwórz z rodzicami  domowy tor przeszkód. 
Inspirację możesz znaleźć w przykładowym filmie: 
https://www.youtube.com/watch?v=CM5_eBngVXs 
Ćwiczenia dzieci wykonują pod nadzorem osoby dorosłej! 
 

Karta pracy 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CM5_eBngVXs


Karta pracy 

 

 

 

 

 

 



Czwartek „ Ćwiczenia sportowe” 
Zapraszam dzieci do obejrzenia filmu o Bolku i Lolku, którzy byli sportowcami, zachęcam was, abyście 

zwrócili uwagę na ich zachowanie, po filmie postarajcie się je ocenić. 

https://www.youtube.com/watch?v=m8rWKU1X4SU 

 Pytania: 
• Co to znaczy zasada ,,fair, play”? 
• W jaki sposób powinniśmy traktować przeciwnika w sporcie? 
• Czy Bolek postępował  ,,fair” ? 
• Dlaczego nie? 
• Co ważne jest w uprawianiu sportu? 

 

Wycieczka rowerowa 
Zaproś rodziców/ rodzeństwo na wycieczkę rowerową na najbliższe boisko i plac zabaw. Zorganizujcie 

sobie tam „RODZINNE ZAWODY SPORTOWE”. 
Propozycje konkurencji: 

• zjazd na saneczkach – dziecko siedząc na poduszeczce stara się dotrzeć do mety poprzez 

odpychanie nogami i rękami (zawody w domu) 
• narciarski wyścig – dziecko trzyma obie stopy na poduszeczkach, przesuwając nogami stara 

się jak najszybciej dotrzeć do linii mety (zawody w domu) 
• hokej – zawodnik kijkiem popycha woreczek między palikami naśladując ruchy hokeisty 
• skok w dal - dziecko stara się wykonać obunóż jak najdalszy skok 
• rzut do celu – rzut papierowymi kulkami do kosza   

 

Masażyk relaksacyjny 
 

Świeci słonko, świeci 

a chmurka się skrada, 

zasłoniła słonko, 

będzie deszczyk padać. 

Rodzic rysuje słonko na pleckach dziecka, 

rysuje małą chmurkę, 

rysuje dużą chmurkę, 

uderza palcami, naśladując padający deszcz. 

 

 

 

 

Szedł sobie słoń na wycieczkę, 
 

z tyłu na plecach miał teczkę, 
nos długi – trąbę słoniową 
i kiwał na boki głową. 
Wolno szedł słonik, szurając nogami jak wielkie 
kloce. 
Tak ociężale jak… słonie 
szedł sobie wolniutko po drodze. 

z wyczuciem naciskamy plecy dziecka 
wewnętrzną stroną dłoni 
rysujemy palcem prostokąt 
rysujemy trąbę 
ujmujemy ciało dziecka i lekko kołyszemy na boki 
naciskamy plecy dziecka wewnętrzną stroną dłoni 
naciskając dłońmi na przemian, wolno 

przesuwamy je wzdłuż kręgosłupa do góry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m8rWKU1X4SU


 

Karta pracy 

 

 

 

 

 



Piątek „Czynny odpoczynek” 

 

“Dokończ zadanie” - ćwiczenie kształtujące rozpoznawanie emocji 
Dziecko oraz inni domownicy kolejno dokańczają zdania: 
- Jestem zły gdy ... 
- Cieszę się gdy ... 
- Jestem smutny gdy ... 
- Jestem zdziwiony gdy ... 
Za każdym razem zwróćcie uwagę, czy odpowiedzi wszystkich były takie same jeśli tak/nie 
to postarajcie się odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego?. 
 

Rytmiczna rozgrzewka w podskokach 
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

Praca plastyczna „Rower” 

 
Materiały: 

• kartka a4 

• płatki kosmetyczne 

• słomka 

• sznurek 

• klej 

• nożyczki 

• pianka 

Zaczynamy od przyklejenia dwóch płatków kosmetycznych na kartkę a4. Następnie łączymy nasze koła 

za pomocą sznurka. Docinamy i przyklejamy. Pedały także tworzymy ze sznureczka. Ramę kierownicy 

robimy z kawałka słomki, siodełko wycinamy z pianki. Na koniec przyklejamy kółeczka na nasze 

łączenia sznurków aby nie były widoczne. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


Zabawa słuchowa - “Dzwonek rowerowy” 

Dziecko siedzi odwrócone tyłem. Kiedy zadzwonimy dzwonkiem podnosi rękę – prawą lub lewą, w 

zależności, z której strony doszedł do niego dźwięk. 

Karty pracy 



 



 

 

Zabawa ruchowa - „Chu chu ua” 



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

Policz przedmioty w każdej ramce. Zaznacz ich liczbę w pustych okienkach. Dokończ ozdabianie ramki. 

 

Zabawa ruchowa - „Gąsienica” 

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


https://www.youtube.com/watch?v=rOflKaGPrw8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rOflKaGPrw8

