
Czwartek, 21 maja 2020 r.   

tematyka tygodniowa: MOJA RODZINA 

temat dnia: Czwartkowa gimnastyka. 

 

 

Dzień dobry Maluszki! 

 

 

Witam Was w czwartkowy poranek. 

Dzisiaj zadbamy o naszą sprawność fizyczną  

 

Zanim jednak przejdziemy do ćwiczeń, przypomnijmy sobie piosenkę pt. „Laurka” 

https://chomikuj.pl/zabka1961/PIOSENKI/L/Laurka,3140832259.mp3(audio) 

 

Piosenka pt. „Laurka”  

Wymaluję na laurce 

Czerwone serduszko, 

Ptaka, co ma złote pióra 

I kwiaty w dzbanuszku. 

 

Żyj, mamusiu moja miła, 

Sto lat albo dłużej! 

Bądź wesoła i szczęśliwa, 

Zdrowie niech Ci służy! x2 

 

 

 

https://chomikuj.pl/zabka1961/PIOSENKI/L/Laurka,3140832259.mp3(audio)


 W nawiązaniu do piosenki przygotowałam dla Was obrazki.  

Popatrzcie na nie uważnie, odpowiedzcie na pytania: 

- Kto jest na obrazku? (Na obrazku jest dziewczynka) 

- Jak myślicie, co robi dziewczynka? 

(Dziewczynka wykonuje laurkę dla Mamy) 

 

- Czy pamiętacie, że Wasze Mamusie będą niedługo obchodziły swoje święto? 

Dzień Mamy obchodzimy we wtorek, 26 maja. 

- Zastanówcie się nad prezentem dla swojej Mamusi.  
 

 

Oto kilka propozycji, które możecie wykorzystać : 

 posprzątacie swój pokój lub swoje zabawki, 

 narysujcie dla Mamy obrazek, 

 zaśpiewajcie Mamie piosenkę, 

 przytulcie Mamę z całej siły, dajcie jej buziaka  i powiedzcie, jak bardzo ją kochacie. 

 
 Oto bransoletka dla Mamy. Czy potraficie nazwać kolory koralików? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Przygotujcie  luźny strój, który nie będzie przeszkadzał Wam podczas zabaw 

ruchowych. 

Jeśli jesteście gotowi możemy zacząć naszą zabawę. Zapraszam: 

Gimnastyka w domu i w przedszkolu – propozycja ćwiczeń 4 | Sprintem do maratonu 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA&t=33s 

 

Zestaw sześciu ćwiczeń – propozycja gimnastyki – czwartek:  

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

2. Obracanie głową w lewo/w prawo. 

3. Rozkrok, skręt tułowia i dotknięcie ściany za plecami dłońmi. 

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

5. Klęk podparty, głowa uniesiona, grzbiet opuszczony; następnie grzbiet uniesiony,  

a głowa schowana między ramionami („koci grzbiet”). 

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

wyjściowej. 

  

 

Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania  przygotowałam dla Was zadanie  

do wykonania. 

 

Pozdrawiam Was serdecznie. 

 

P. Magda 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA&t=33s


 


