
 
 

Środa 07.04.2021r- temat  ,,Małe piłki i duże piłki” 
 

 

1. „Maszerują dzieci drogą" zabawa ruchowa. Piosenka w linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=urLZOP2MtVs 

Maszerują dzieci drogą (maszerują w miejscu) 

raz, dwa, trzy! (wyklaskują rytmicznie), 

Lewą nogą, prawą nogą, (wystawiają do boku lewą nogę i prawą nogę), 

raz, dwa, trzy!( wyklaskują rytmicznie), 

A nad drogą słonko świeci (wznoszą obie ręce wysoko w górę), 

i uśmiecha się do dzieci, (obracają się wokół własnej osi), 

raz, dwa, raz, dwa, trzy! (wyklaskują rytmicznie) 

Maszerują dzieci drogą... 

Naprzód zuch, naprzód śmiało ( tupią rytmicznie) 

Będzie przygód ty nie mało( machają) 

Raz, dwa, raz, dwa, trzy! 

 
2. Ciekawa jestem czy odgadniecie o jakiej zabawce mowa: 
Pluszowy zwierzak, może mieć klapnięte uszko, lubi spać z tobą (miś). 

Zabawka dziewczynek, ma dwie rączki i dwie nóżki, można ją stroić w kolorowe 

ubranka (lalka). 

Zbudujesz z nich wieżę lub domek. Mogą być drewniane, kolorowe (klocki). 

Lubią się nim bawić chłopcy, ma cztery koła (samochód). 

Okrągła, duża lub mała i lubi gdy się nią odbija (piłka). 

3. Teraz czas na gimnastykę, przygotujcie sobie piłkę, kosz lub pudło: 

 

„Toczymy piłkę" zabawa ruchowa z elementem toczenia – usiądź w szeroki 

rozkroku, na przeciwko ciebie rodzic, dotknijcie się nogami. Turlajcie do siebie 

piłkę. 

„Piłka" – zabawa ruchowa z elementem skoku – na hasło: „Małe piłki" 

podskakuj obunóż szybko i nisko nad podłogą. Na hasło: „Duże piłki" 

podskakuj wolniej i wyżej. Na hasło: „Bęc! Piłka leży! Wykonaj przysiad 

podparty. 

 „Kto potrafi rzucić najcelniej" – zabawa ruchowa z elementem celowania – 

rzucamy do celu do kosza bądź pudła, po jakimś czasie można zwiększyć 

odległość. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=urLZOP2MtVs


 

 

 „Idą pingwiny"– ćwiczenie stóp – Chód z piłka między kostkami, poruszanie się 

małymi kroczkami, bez uginania kolan. 

- Siad skrzyżny, toczymy piłkę dookoła siebie jedną ręką, następnie zmiana – 

druga ręka. 

„Wałkowanie pączków" – ćwiczenie stóp – Piłka znajduje się pod stopami, palce 

zaciśnięte na piłce. Wałkowanie piłki okrężnymi ruchami stóp – w prawi i w 

lewo. 

 

 

4. Segregowanie piłek według wielkości. 

 

 

Rodzic przygotowuje dwie obręcze, skakanki lub coś innego. Dziecko przelicza 

piłeczki, segreguje według wielkości. 

Np: Których piłek jest więcej? O ile więcej? ..... 

 

 

 

 

Poniżej są piłki do wydrukowania. :) 

 

 

 

 

5. Słuchanie piosenek ,,Jedzie pociąg z daleka” i ,,Piłka kolorowa” 

 

Jedzie pociąg z daleka 
https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio 

 

 

PIŁKA KOLOROWA - Piosenki dla dzieci - SING SING - YouTube 

 

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

 

 

 

Miłej zabawy :) 

https://www.bing.com/search?q=jedzie+pocoag+z+daleka&cvid=9bed780157b74902878f9363f06ce7ae&aqs=edge..69i57j0l6.8167j0j1&pglt=299&FORM=ANNTA1&PC=U531
https://www.bing.com/search?q=jedzie+pocoag+z+daleka&cvid=9bed780157b74902878f9363f06ce7ae&aqs=edge..69i57j0l6.8167j0j1&pglt=299&FORM=ANNTA1&PC=U531
https://www.youtube.com/watch?v=zXgIqgGguvk
https://www.bing.com/search?q=piłka+kolorowanka+piosenka&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=piłka+kolorowanka+pios&sc=0-22&sk=&cvid=BD78765F3B644CB984599DFC9DA70992
https://www.bing.com/search?q=piłka+kolorowanka+piosenka&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=piłka+kolorowanka+pios&sc=0-22&sk=&cvid=BD78765F3B644CB984599DFC9DA70992


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


