
 

 

Wtorek 06.04.2021r- ,,Chciałbym zostać sportowcem” temat 

 

 

 

Witamy kochane Krasnale po świętach. W tym tygodniu naszym 

tematem przewodnim będzie gimnastyka. 

 

 

 
Zabawa przy piosence "SKACZEMY, BIEGNIEMY" - dzieci mogą ilustrować 

ruchem słowa refrenów, a podczas zwrotek spontanicznie poruszać się przy muzyce 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

 

 

 
1.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? 

 

 

 

 
2. Ruchowa interpretacja wiersza J. Koczanowskiej Gimnastyka. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA


 

Dziecko: 

Gimnastyka- wyciąga ręce w bok, 

To zabawa-  trzyma ręce wyprostowane, zgina je w łokciach, 

dłońmi dotyka klatki piersiowej, 

ale także - jak wyżej – ręce ma wyprostowane 

ważna sprawa-  zgina je w łokciach, 

bo to sposób - ręce ma opuszczone, wykonuje przysiad, 

jest jedyny- wstaje, 

żeby silnym być - podnosi ramiona, zgina ręce w łokciach, dłonie zaciska 

i zwinnym - w pięści i pokazuje, jakie są silne, 

Skłony-  wykonuje skłon, 

skoki - wykonuje podskok, 

i przysiady-  wykonuje przysiad, 

trzeba ćwiczyć-  powtarza skłon, podskok i przysiad, 

- nie ma rady! 

To dla zdrowia i urody - spaceruje uśmiechnięte. 

niezawodne są metody. 

 
3. Zabawa Słoneczko 

Dziecko stoi wyprostowane, wykonuje głęboki wdech. W czasie wdechu unosi 

ręce do góry, wznosi się na palce i wypowiada słowa: Słonko wschodzi coraz 

wyżej. Potem wykonuje wydech, stojąc na całych stopach i mówi: A zachodzi 

coraz niżej. 

 
4. 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. 

 

 
5. Zabawa Zwiędła roślina. 

Rodzic wyjaśnia dziecku, że roślinom potrzebne jest do życia nie tylko czyste 

powietrze, ale również czysta woda. Roślina bez wody więdnie i ginie. Dziecko 

naśladuje wygląd zwiędłej rośliny – układa swoje ciało w różnych pozycjach. 

Później zaczyna biegać. Na hasło: Brak wody, zatrzymuje się, kurczy, zgina, 

zwija, upada na ziemię, naśladując roślinę, która nie ma siły stać w pionie bez 

wody. Na hasło: Woda – podnosi się i ponownie biega. 

 

6. Zabawa Rzut kulą. 

Rodzic wyjaśnia, że jest taka dyscyplina sportowa, która nazywa się rzut kulą. 

Kula jest metalowa, ciężka, a sportowiec musi być silny. 

Następnie Rodzic demonstruje rzut kulą, ale rolę kuli przejmuje piłka średniej 

wielkości. Później dziecko próbuje swoich sił w tej dyscyplinie. Każdy rzut jest 

nagradzany brawami. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Zabawa orientacyjno-porządkowa -Dzieci do domku 

 

Rozkładamy na podłodze np. poduszki/krążki/kółka, które będą naszymi 

„domkami”. Dziecko wybiera jedną poduszkę na swój „domek”. Na polecenie 

„Idziemy na spacer!” – dzieci rozchodzą się w różnych kierunkach i biegają, 

podskakują omijając „domki”, aby ich nie „zburzyć”. Na sygnał zatrzymują się, 

rozglądają, a następnie szybko wracają do swoich „domków”. 

 

Zabawa z elementem równowagi- Po wąskiej dróżce. 

Układamy ze sznurków/skakanek „wąską dróżkę” (dwie równoległe linie w 

odstępie 20 cm). Na „dróżce” rozkładamy drobne przedmioty np. klocki, 

woreczki, krążki, zabawki itp. Zadaniem dziecka jest przejść po dróżce, 

omijając przedmioty. 

 

Zabawa bieżna - Na rowerze 

Dziecko biega z wysokim unoszeniem kolan (pedałowanie) ze zmianą tempa i 

rytmu. Jazda pod górę – wolno; z góry – szybko; po szerokim placu – z 

wymijaniem np. mebli; po wąskiej dróżce (układamy dróżkę z dwóch 

skakanek/sznurków) i dziecko po niej „jedzie” itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miłej zabawy!!! 


