
 

 

Czwartek 08.04.2021r – temat ,,Na nudę najlepszy jest ruch”. 

 
Dzień dobry Kochane Krasnale ! 

 

 Na Początek Sportowe powitanie. 

 

Na powitanie niech każdy stanie 

i po ukłonie zaklaszcze w dłonie. 

Jesteś już z nami? Więc zaczynamy!!! 

Mamy dla Ciebie wesoły taniec. 
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 Ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną 

 

UKŁAD DOTYKOWY 

1. „Dotykowe pudełko”: 

Weź pudełko po butach lub poszewkę na poduszkę, umieść w środku różne 

przedmioty, po czym poproś dziecko, by wkładając rękę do pudełka 

spróbowało zgadnąć, jakiego przedmiotu dotyka. 

2. „Naleśnik”: 

Ciasno zroluj dziecko w koc, bawiąc się w smarowanie i zawijanie 

naleśnika. 

3. Malowanie dłońmi, stopami: 

Farbę przeznaczoną do malowania palcami możesz zmieszać z innymi 

materiałami, np. kaszą, piaskiem, ryżem itp. Stwórzcie też własną „farbę” 

z kisielu, galaretki czy pianki do golenia. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MhXS_AGYwBA
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4. Skakanie na piłce: 

Wspólne zabawy na dużej nadmuchiwanej piłce, na której maluch będzie 

mógł usiąść i skakać. 

5. Tor przeszkód: 

Stwórzcie wspólnie tor przeszkód, taki który będzie wymagał od dziecka 

pełzania, skakania, wspinania, turlania, celowania itp. 

6. Turlanie: 

Turlajcie się razem na kocyku, a latem z niewielkiej trawiastej górki. 

7. Bujanie w kocyku: 

Maluch kładzie się na rozłożonym dużym kocu, a dwie dorosłe osoby 

delikatnie bujają go na boki. 

 

Posłuchajcie wiersza, a  E. Stadtmüller „Zielone żabki” 

 

Zielone żabki nad zielonym stawem 

urządziły sobie zieloną zabawę. 

W zielone się listki ślicznie wystroiły 

i w zielonej trawie walczyka tańczyły. 

A kiedy pod wieczór były już zmęczone, 

to z pasikonikiem 

zagrały... w zielone. 

 

 

Rozmowa na temat wiersza. 

•o jakich zwierzątkach był wiersz? 

•w jakim kolorze były żabki? 

•gdzie przebywały? 

•w co się wystroiły? 

•dlaczego bocian nie zobaczy ich w trawie? 

•w co zagrały z pasikonikiem? 

 

 

 

 



 

Zabawa ruchowa z wykorzystaniem gazet  „Na wiosennej łące” 

 

Jesteśmy na łące, świeci słońce, oddychamy głęboko. 

Na hasło: 

Wieje wiatr – dzieci poruszają gazetami 

Pada deszcz – dzieci stukają paluszkami o gazetę 

Parasol- dzieci chowają się pod gazetę 

Wieje wiatr – dzieci poruszają gazetami 

Świeci słońce - dzieci kładą się na plecach i wdychają nosem świeże 

powietrze. 

 

 

 

Zabawa ruchowa z elementem skoku „Skoki żabek”. 

 

Żabki skaczą pod dyktando Rodzica. Np. do przodu, w lewą czy prawą 

stronę (nauczyciel pokazuje kierunek ręką), do tyłu. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jak zrobić GNIOTKA? Gniotek dla dzieci łatwo i szybko DIY zrób to 

sam Stress ball, squeeze toy 

https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms 
 

 

,,Wdech – wydech” - zabawy oddechowe. 

 

wdech nosem – ręce w górę, wydech ustami – ręce opuszczamy 

 

dmuchanie przez słomkę na skrawki papieru 

 

dmuchanie na wycięty z papieru grzebień, od strony lewej do prawej, tak, 

aby na jednym wydechu wychyliły się wszystkie zęby grzebienia 

 

dmuchanie na kartkę papieru, tak, by przesunęła się na stole dmuchanie 

przez słomkę do szklanki z wodą (bulgotki) 

 

 
 

 

Miłej zabawy:) 
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