
07-08.04.2021-TEMATY DNIA: Światowy Dzień Zdrowia-Zdrowie to Skarb!

                                                        Ćwiczenia sportowo- słuchowe

Cele główne: 
 kształtowanie postawy prozdrowotnej,
 rozbudzanie aktywności poznawczej,
 rozwijanie słuchu fonematycznego,
 rozwijanie sprawności fizycznej.

HEJ KRASNALE!

Na powitanie niech każdy stanie
i po ukłonie zaklaszcze w dłonie.

Jesteś już z nami? Więc zaczynamy!!!
Mamy dla Ciebie wesoły taniec

1.Muzyczne stop- https://youtu.be/dqk_IongIzI

2. Kochani wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Sportu. Wszyscy wiemy, że sport to zdrowie!

Ludzie powinni być aktywni fizycznie, aby jak najdłużej utrzymać swoje ciało w zdrowiu i sprawności. 
Aktywność fizyczna bardzo pozytywnie działa na zdrowie! Nawet w piramidzie żywienia sport jest na I 
miejscu.

Pamiętajcie dbajcie o swoje zdrowie-zdrowo się odżywiajcie i dużo ćwiczcie

https://youtu.be/dqk_IongIzI


Obejrzyjcie filmik Przygody Oli i Stasia - Aktywność fizyczna- https://youtu.be/jgJOS26G1wY

3.Dziś zróbcie sobie dzień sportowy!- poćwiczcie wspólnie z domownikami

"Słońce i deszczyk": biegajcie po pokoju lub podwórku.
Na hasło mamy: "słońce!" zatrzymajcie się i stańcie z podniesionymi rękami w górę. 
Na hasło: "deszcz!" przykucnijcie i schowajcie głowy.

"Bocian" – chodźcie i wysoko unoście kolana. 
Co pewien czas jak bociany, zatrzymajcie się i stańcie na jednej nodze, rozkładając szeroko ramiona. 
Ciekawe komu uda się zachować równowagę?

"Kokon motyla” - dziecko owija mamusię/tatusia długim szalem lub kocem. 

Potem mamusia/tatuś owinie dziecko

 Po ćwiczeniach zaplanujcie wspólnie rodzinny relaks, np. spacer do lasu.

4.A teraz popracuj troszkę w książce : Krasnalu wykonaj wspólnie z rodzicami zadania ze strony 65, 66, 
67 w książce: Odkrywam siebie –karty pracy cz.3

5.  Zabawa dydaktyczna-głoskowanie, zabawy z czytaniem :Praca z książką -Wykonaj wspólnie z 
rodzicami zadania ze strony 77,78 (dzieci 6-letnie) w książce: Odkrywam siebie –litery i liczby.

6. Quiz „Na wesoło”
 Co należy zrobić przed jedzeniem?
 1. Zatańczyć
 2. Umyć ręce
 3. Przeczytać książkę

 Gdzie mieszkają witaminy? 
1.W słodyczach 
2. W balonie
 3. W owocach i warzywach 

Co jest szkodliwe dla zębów: 
1. Owoce 
2. Mleko
 3. Słodycze 

Żeby być zdrowym trzeba: 
1. Siedzieć przed telewizorem 
2. Jeść chipsy 
3. Uprawiać sport

Powodzenia!



7.Zagadki o sporcie

Skoki, biegi, gimnastyka
wspólną nazwę mają.
Jakie je wszystkie razem
ludzie nazywają?(sport)

Każdy sportowiec marzy o tym,
 żeby zdobyć srebrny lub złoty.(medal)

Zawodnicy na głowy,
czepki zakładają.
Rękami i nogami
w wodzie poruszają.(pływanie)

Szybko po lodzie
niosą nas one,
obie do butów
są przyczepione.(łyżwy)

8.Ćwiczenia grafomotoryczne /Załącznik nr.1i2/

9.Zabawy z liczeniem/Załącznik 3/

10. Na koniec zapraszamy do zabawy tanecznej, spróbujcie tańczyć tak jak małpki: 
„Ręce do góry”  https://youtu.be/OmAZquWgp9A

Drogi Rodzicu! Poświęć minimum 30 minut każdego dnia na dowolną aktywność fizyczną 
z dzieckiem, a zapewnisz mu:

 dobrą zabawę

 poczucie pewności siebie

 odporność psychiczną i fizyczną

 sprawny umysł

 mocne mięśnie, stawy i kości

 umiejętność przestrzegania reguł

Zestaw sześciu ćwiczeń – propozycja gimnastyki w dowolnym czasie.

 Ręce wyciągnięte na boki, kręcenie kółek (od małych do coraz większych).

 Obracanie głową w lewo/w prawo.

 Rozkrok, skręt tułowia i dotknięcie ściany za plecami dłońmi.

 Podskoki w miejscu z jednoczesnym kręceniem dłońmi w nadgarstkach („skakanka 
widmo”).

 Klęk podparty, głowa uniesiona, grzbiet opuszczony ;następnie grzbiet uniesiony, 
a głowa schowana między ramionami („koci grzbiet”).

https://youtu.be/OmAZquWgp9A


 Siad prosty, ręce proste w łokciach, przyciąganie nóg do klatki piersiowej i powrót 
do pozycji wyjściowej.

Propozycje ćwiczeń na każdy dzień tygodnia.

Wspaniałej zabawy. Pamiętajcie sport, to zdrowie! 

Miłego i aktywnego fizycznie dnia wszystkim życzymy

p. Justynka, p. Ewa, p. Kasia, p. Ania


