
Wtorek 6.04.2021 r. 

 

I. Zabawa ruchowa Aerobik. 

Zabawa z wykorzystaniem rymowanki. I. 5 

II. Zabawa relaksująca W środku leży kamień”. Cel: rozwijanie aktywności twórczej. IV. 2 , I.5, IV 1 

Przebieg:  

Nagranie tanecznej muzyki. N. pyta dzieci:− Co to jest aerobik? 

Wyjaśnia, że są to ćwiczenia przy muzyce rytmicznej, często wykonywane przez panie, które chcą mieć zgrabną figurę. N. wykonuje proste 

ćwiczenia ruchowe przy nagraniu tanecznej muzyki. Dzieci stojące w luźnej gromadce naprzeciwko niego naśladują jego ruchy. 

Zabawa z wykorzystaniem rymowanki:  

Gdy sportowcem zostać chcę, muszę ćwiczyć całe dnie. Dzieci idą za N., jedno za drugim, mówiąc rymowankę, i rytmicznie klaszczą. 

Zabawa relaksująca „W środku leży kamień” 

Obręcze, liście, trawa, papierowe kwiaty, kamienie, bębenek, wełniane nitki. 

Przygotowanie: Wszystkie materiały są w zasięgu rąk dzieci − umieszczone w obręczach. 

Przebieg: Dzieci ustawiają się w ścisłym kole, ręce trzymają za plecami. N. wkłada jednemu dziecku do ręki kamyk. Dziecko bada go za pomocą 

dotyku i za plecami przekazuje swojemu sąsiadowi, ten kolejnemu itd. Gdy kamień z powrotem dotrze do pierwszego dziecka, wszyscy głośno 

wykrzykują rozwiązanie tej dotykowej zagadki. Potem wszystkie dzieci rozchodzą się po pomieszczeniu. Za pomocą dźwięku bębenka zostają 

zaczarowane w kamienie. Nieruchomieją i przez chwilę tak pozostają. Przy każdym uderzeniu w bębenek zmieniają pozycję, to znaczy naśladują 

inny kamień. Wraz z ostatnim dźwiękiem bębenka znów zmieniają się w ludzi. N. bierze kamień, kładzie go na podłodze. Tworzy wokół niego 

koło z pęku wełnianych nitek. Następnie mówi poniższy tekst, a dzieci wykonują odpowiednie polecenia. 

W środku leży kamień. 

(Kamień leży w kręgu z wełny). 



Czuje się dziś bardzo samotny. 

„Jak długo jeszcze będę sam?”, mówi o sobie kamień. 

„Czuję się dziś w kręgu taki samotny”. Słyszy to wiewiórka i bardzo szybko przynosi piękne liście. 

(Dzieci biorą z obręczy liście, kładą je – każde po dwa – dookoła kręgu). 

Kamień cieszy się, 

a wróżka przynosi coś innego. 

Bardzo, bardzo cicho kładzie wokół kręgu trawę. 

(Dzieci biorą z drugiej obręczy po kilka źdźbeł trawy, kładą je dookoła kręgu). 

Kamień cieszy się, 

a wróżka przynosi coś jeszcze. 

Bardzo, bardzo cicho kładzie wokół kręgu kwiaty. 

(Dzieci kładą dookoła kręgu z trawy papierowe kwiaty, wzięte z trzeciej obręczy). 

Kamień cieszy się, 

a wróżka przynosi coś jeszcze. 

Bardzo, bardzo cicho 

kładzie wokół kręgu kamienie. 

(Dzieci kładą dookoła kręgu kwiatów dwa kamienie wzięte z czwartej obręczy). 

Słońce widzi ten piękny krąg 

i jest tu ze swoimi promieniami. Kamień jest bardzo szczęśliwy. 

Tak pięknie nigdy jeszcze wokół niego nie było. 

Dzieci oglądają kręgi wokół kamienia, stojąc cicho. Potem dzielą się swoimi wrażeniami. 

 



Środa 7.04.2021 r.  

 

I. „Bocianie, bocianie” ćwiczenia ortofoniczne z wykorzystaniem wiersza Bożeny Formy Bocianie IV. 2, I.5 

II. „Chcę być sportowcem” zestaw ćwiczeń ruchowych .Cel: rozwijanie sprawności fizycznej. I. 5 

 

Przebieg: 

„Bocianie, bocianie” ćwiczenia ortofoniczne z wykorzystaniem wiersza Bożeny Formy Bocianie, bocianie. 

Bocianie, przybyłeś dziś do nas, Bocianie, bocianie, 

witają cię dzieci i łąka zielona. przybyłeś dziś do nas. 

Dostojnie twe nogi stąpają po trawie, Kle, kle, kle, kle, kle. 

czarno-białe pióra w słońcu lśnią ciekawie. Kle, kle, kle, kle, kle. 

Tak jak ty wysoko nogi podnosimy, 

i kle, kle śpiewamy z tobą, boćku miły. 

Dzieci naśladują głos bociana: cicho – głośno, wolno – szybko, poruszając się po sali z wysokim unoszeniem nóg. 

 

„Chcę być sportowcem” zestaw ćwiczeń ruchowych. 

Gazety, tamburyn. 

• Zabawa Omiń kałuże. 

Dzieci rozkładają na podłodze gazety-kałuże. Biegają po sali, starając się nie wejść w kałuże. Na sygnał N. (dźwięki tamburynu) zatrzymują się 

przy swoich gazetach. 

• Zabawa Po kamieniach przez rzekę. 



Dzieci ustawiają się po jednej stronie sali. Przed nimi, na podłodze, są rozłożone gazety- kamienie. Dzieci przeprawiają się przez rzekę. 

Przechodzą na drugą stronę sali, stąpając po gazetach-kamieniach. 

• Zabawa Uwaga! 

Dzieci chodzą powoli po sali, trzymają rozłożone gazety przed twarzami i starają się nie zderzyć z innymi dziećmi. Gdy to nastąpi, wznoszą 

ramiona z gazetami w górę, wykonują skłon tułowia w przód i mówią: Przepraszam. 

• Zabawa Ukłoń się po japońsku. 

Dzieci w siadzie klęcznym, trzymają rozłożone gazety w dłoniach nad głowami, ramiona mają wyprostowane. Wykonują ukłon japoński, 

pozostawiają gazety na podłodze, i wracają do pozycji wyjściowej. Przy kolejnym ukłonie podnoszą gazety z podłogi i przenoszą oburącz nad 

głowy. 

• Zabawa Obserwatorzy. 

Dzieci w siadzie skrzyżnym. Robią w gazetach dwa otwory tak, by można było przez nie patrzeć. Przykładają gazety do twarzy i obserwują 

otoczenie. Rozglądają się na lewo, na prawo, w górę, w dół, wykonując skłony tułowia w przód i w tył, skręty w prawo i w lewo. 

• Marsz dookoła sali przy nagraniu wybranej piosenki. 

 

Czwartek 8.04.2021 r.  

 

I. Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej Gimnastyka. Cel: rozwijanie mowy. IV 5 

II. Zabawa orientacyjno-porządkowa Zróbcie to I 5 ,I 7 

 

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 

niezwodne są metody. 

• Rozmowa na temat wiersza. 

− Co nam daje gimnastyka? 

− Co wykonujemy podczas gimnastyki? 

• Ruchowa interpretacja wiersza. 

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 

niezwodne są metody. 

Dzieci stoją w luźnej gromadce, ćwiczą za N.: 

wyciągają ręce w bok, 

trzymają ręce wyprostowane, zginają je w łokciach, dłońmi dotykają klatki piersiowej, 

jak wyżej – mają ręce wyprostowane, zginają je w łokciach, 

ręce mają opuszczone, wykonują przysiad, wstają, 

podnoszą ramiona, zginają ręce w łokciach, dłonie zaciskają w pięści i pokazują, jakie są silne, 

wykonują skłon, wykonują podskok, wykonują przysiad, 

powtarzają skłon, podskok i przysiad, 

uśmiechnięte spacerują po sali. 

• Rytmiczne dzielenie (na sylaby) słów związanych ze sportem. 

Dzieci dzielą rytmicznie słowa: gimnastyka (gim-nas-ty-ka), skłony (skło-ny), skoki (sko-ki), 

przysiady (przy-sia-dy). 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Zróbcie to. 

Tamburyn. 

Dzieci poruszają się po sali odpowiednio do dźwięków tamburynu. Podczas przerwy 

w grze zatrzymują się i wykonują to, o co prosi N. Np. przysiad, klęk, leżenie tyłem, leżenie 

przodem, siad skulny, siad skrzyżny, skłon… 

 

 



 

Piątek 9.04.2021 r.  

 

I.Rysowany wierszyk Słońce I.7 

II. Moje zabawy na powietrzu – malowanie scen realnych. Cel: rozwijanie sprawności manualnej. IV 8 

 

Przebieg: 

• Rysowany wierszyk „Słońce” 

Dzieci rysują według tekstu wierszyka. 

Rysuję kółeczko, 

żółciutkie, gorące. 

Dorysuję kreseczki 

i otrzymam słońce. 

 

II. Moje zabawy na powietrzu – malowanie scen realnych. 

− Co robią dzieci? (Jeżdżą na rowerach, biegają, grają w piłkę, zjeżdżają ze zjeżdżalni). 

− Czy wy też lubicie zabawy ruchowe na powietrzu? Które z nich lubicie najbardziej? 

• Zabawa z wykorzystaniem rymowanki. 

Dzieci naśladują czynności, o których jest mowa w rymowance. (N. 

robi przerwę po każdym wersie, 

żeby dzieci miały czas na naśladowanie danej czynności). 

Janek lubi biegać. Julek – jeździć na rowerze, 



Hania – na leżaku spać. a ja – w kosza grać. 

− Czy wszystkie dzieci odpoczywają podczas ruchu? 

• Zapoznanie ze sposobem wykonania prac. 

Kartki, farby, pędzle. 

N. mówi, że chciałby, żeby dzieci namalowały siebie podczas zabaw ruchowych na powietrzu. Zwraca uwagę, żeby malowały końcówką pędzla 

i płukały go przed użyciem farby w innym kolorze. 

• Wykonanie prac przez dzieci. 

• Wspólne oglądanie prac przez dzieci 


