
Grupa IV w dniach 12. - 16.04.2021 realizuje temat „Chciałbym być sportowcem”. 

Propozycje pracy z dzieckiem: 

 

1. Zabawy i ćwiczenia z literą „j” 

https://www.youtube.com/watch?v=Qmkm_auJ4FA 

 

Odkrywam siebie. Przygotowanie do pisania, czytania i liczenia, s. 39 oraz 76. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/odkrywam_siebie_litery_liczby_podstawowy/mobile/index.html#p

=41 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/odkrywam_siebie_litery_liczby_podstawowy/mobile/index.html#p

=79 

 

2. Po co nam aktywność fizyczna?- obejrzenie filmu edukacyjnego i rozmowa z dziećmi na jego 

temat 

https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY 

 

3. Zabawy z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne "Rowerek"  

„Rowerek” – dzieci i rodzice leżą na plecach na podłodze z nogami uniesionymi w górę i ugiętymi 

kolanami. Następnie wspólnie wykonują tzw. rowerek. Powtarzają rymowankę, różnicując jej tempo:  

 

„Jedzie Radek na rowerze,  

a pan Romek na skuterze.  

Raz, dwa, trzy, 

jedź i ty”. 

 

4.  Ruch przy piosence „Taniec zygzak”  

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

 

5. Zabawa „Zrób to samo” – naśladowanie postawy ludzików, które są na obrazkach.  

Plansza demonstracyjna wydawnictwa MAC https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/osbbplus-

tablice/mobile/index.html#p=70 
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6. Słuchanie wiersza „Elementarz sportowy” Edyty Pawlak 

 

Każde dziecko o tym wie: 

Chcesz być zdrowy – ruszaj się! 

Sport to bardzo ważna sprawa. 

Są reguły, jest zabawa. 

Jest dyscyplin co nie miara, 

część z nich nowa, a część stara. 

Od wędkarstwa, sztuk łowieckich, 

od antycznych igrzysk greckich, 

poprzez dzieje, poprzez lata 

aż do współczesnego świata. 

Każdy znajdzie coś dla siebie 

Sprawdź, co dobre jest dla ciebie. 

Może rolki, koszykówka, 

rower, piłka lub siatkówka, 

szachy, judo czy pływanie 

taniec, skoki, żeglowanie 

biegi, sanki i łyżwiarstwo, 

hokej, snowboard czy narciarstwo? 

 

Może tenis lub karate? 

Namów mamę, siostrę, tatę. 

Również dla twojego brata 

dobrodziejstwa sportów świata: 

refleks, sprawność, orientacja, 

walka i rywalizacja. 

Ważna jest też ta zasada 

(to zaleta jest, nie wada): 

nie są ważne tu medale, 

lecz jak ćwiczysz – czy wytrwale, 

czy szanujesz przeciwnika. 

Jaki jesteś, stąd wynika! 

Sport nauczyć może wiele. 

Zdrowy duch jest w zdrowym ciele, 

a z wszystkiego jedna racja: 

górą sport i rekreacja!  

 

 

7. Rozmowa na temat wiersza: 

- Dlaczego należy uprawiać sport? 

- Co ważne jest w uprawianiu sportu? 

- W jaki sposób powinniśmy traktować przeciwnika w sporcie? 

- Co to znaczy zasada ,,fair, play”? 

 

8. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Sporty Świata” 

https://www.youtube.com/watch?v=K9lGy7J_HxQ 
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9. Ćwiczenia wzmacniające gorset mięśniowy kręgosłupa 

Rodzic i dziecko leżą naprzeciwko siebie: 

● Podawanie do siebie piłki rękami (ramiona ułożone w bok, łokcie uniesione) 

● Siłowanie – obie osoby trzymają piłkę. Na sygnał każdy ciągnie piłkę do siebie licząc np. do 

pięciu. Wygrywa ten, kto zabierze piłkę. 

● Klaskanie – dziecko powtarza rytm, którą rodzic pokaże (przy uniesionych łokciach). 

● Dmuchanie – podawanie  do siebie piłeczki ping-pongowej dmuchając ją. 

Rodzic i dziecko leżą obok siebie 

● Rzucanie – rzucamy jak dalej oburącz woreczek (lub np. kulkę papierową). Następnie 

czołgamy się po woreczek. 

● Ślizganie – leżąc na podłodze (lub na kocyku) ślizgi na brzuchu (ważne, by ręce odpychały 

się równocześnie). Zabawę można przeprowadzić w formie zawodów rodzic – dziecko. 

10. Profilaktyka płaskostopia i ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu 

Rodzic i dziecko w pozycji siedzącej 

● Co narysowałem? – rysujemy zakrętką butelki (trzymaną przez palce stóp) litery, cyfry, 

figury, zadaniem drugiej osoby jest odgadnąć co zostało zapisane/narysowane 

● Podaj butelkę! – turlanie stopami butelki  do siebie 

● Porządku – wrzucanie do butelki palcami stóp np. żołędzi, kulek papierowych, 

pogniecionych wcześniej stopami 

● Grzechotka – butelka wypełniona wodą z brokatem jest trzymana przez palce stóp, zadaniem 

dzieci jest potrząsanie butelką „grzechotką” w dowolnym rytmie, rytm może naśladować 

druga osoba. 

11. Rytmika. Ćwiczenia i zabawy wspierające orientację przestrzenną dziecka. 

https://www.youtube.com/watch?v=23CmYNuEipk&t=443s 

 

 

12. Zabawy z wykorzystaniem taśmy malarskiej 



https://www.youtube.com/watch?v=PYG8ZtE6r2A 

 

13. Odkrywam siebie, karty pracy cz. 3, s. 62-69.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=64 

 

14. Praca plastyczna „Rower”.  

Zachęcamy do wykonania pracy przedstawiającej rower, wykorzystując w tym celu niepotrzebne 

przedmioty. Poniżej kilka inspiracji. 
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