
Co w domu? 06.04- 09.04.2021 r. 

Tematyka tygodniowa: Chciałbym być sportowcem 

Wtorek 06.04.2021 r. 

Temat: Gimnastyka to zabawa 

Propozycje zajęć: 

1. Zapoznanie z piosenką pt. Skaczemy, biegniemy 

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

2. Rozmowa na temat piosenki. 

 Jakie ćwiczenia wykonywały dzieci w piosence? 

 Które ćwiczenia najbardziej się Tobie podobały? 

 Czy piosenka się Tobie podobała? 

3. Zabawa dydaktyczny pt. Dyscypliny sportowe  

Odgadywanie o którym obrazku opowiada nauczyciel i nazywanie sportu 

przedstawionego na tym obrazku. Układanie zdań do obrazków, nadaje imiona 

postaciom na obrazkach. 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

4. Zabawy gimnastyczne Mary Jones w świecie dinozaurów- opowieść ruchowa dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=CIQM33QbDCA 

 

Środa 07.04.2021 r. 

Temat: Ćwiczenia sportowo- słuchowe 

Propozycje zajęć: 

1. Zapoznanie z wierszem J. Koczanowskiej pt. 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 da rady! 

https://www.youtube.com/watch?v=CIQM33QbDCA


To dla zdrowia i urody 

niezawodne są metody. 

 

2. Rozmowa na temat wiersza 

 Dlaczego należy ćwiczyć? 

 Jakie ćwiczenia zostały zaproponowane w wierszu? 

3. Zabawy gimnastyczne Dzień kobiet oczami zwierząt z zafrody 

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

4. Praca plastyczna- kolarz. Dzieci mogą wylepić skoczka plasteliną, kulkami  

z bibuły lub wydzieranką z kolorowych kartek. 

 



 

Czwartek 08.04.2021 r. 

Temat: Jak lubię czynnie odpoczywać 

Propozycje zajęć: 

1. Zajęcia gimnastyczne pt. Pierwsze oznaki wiosny – zabawa w ruchu, ćwiczenia dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=iH2zc5tkHPo  

2. Zajęcia matematyczne Sportowe ciepło- zimno 

To zadanie będzie wymagało pomocy rodziców albo rodzeństwa. Spróbujcie schować 

poniższe zdjęcia w swoim pokoju. Waszym zadaniem będzie naprowadzenie rodziców 

albo rodzeństwa, gdzie mogą znaleźć obrazki. Będziecie musieli posługiwać  

się wyrazami: w dole, w górze, na prawo od.., na lewo od…, nad, pod 

https://www.youtube.com/watch?v=iH2zc5tkHPo


 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

Piątek 09.04.2021 r. 

Temat: Na stadionie 

Propozycje zajęć: 

1. Ćwiczenie  grafomotoryczne Koła olimpijskie. 

Spróbujcie wykleić plasteliną koła olimpijskie w odpowiednich kolorach. 



 

 

 



2. Zajęcia gimnastyczne Co można znaleźć w magicznym lesie? 

 https://www.youtube.com/watch?v=SGu8vpjKhto  

3. Historyjka obrazkowa Zawody sportowe. 

Spróbujcie opowiedzieć, co widzicie na obrazkach i stworzyć  z nich historyjkę. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SGu8vpjKhto


 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


