
Piątek 16.04.2021r. 

Tematyka tygodniowa: Chcemy być sportowcami 
Temat dnia: Świetna jest zabawa, gdy rodzina ćwiczy cała! 

Witajcie Słoneczka! 

Zapraszam na ostatni dzień zabawy i nauki na odległość. Chyba już 
wiecie, że w poniedziałek wracamy do przedszkola...

Po tak długiej przerwie będziemy mieli o czym rozmawiać:)! Razem z panią Anitą 
nie możemy się doczekać! Tymczasem zapraszam na poranną rozgrzewkę...
raz, dwa, trzy!

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8 

Przedłużmy rozgrzewkę i połączmy ruch ze śpiewem piosenki, którą już znacie

https://www.youtube.com/watch?v=rGT_bHtPsI8 



Brawo!

1. Wczoraj rozmawialiście o różnych dyscyplinach sportowych. Dzisiaj chcę 
byście dowiedzieli się co to jest olimpiada oraz poznali historię jej powstania. 
Olimpiada to najstarsze międzynarodowe zawody sportowe. Oznacza to, że biorą     
w niej udział sportowcy z różnych krajów. Olimpiady odbywają się co 4 lata i są 
organizowane przez różne kraje. Olimpiada to wielkie święto sportowców. 
Obejrzyjcie krótki film, a będziecie wiedzieć skąd wziął się pomysł na organizowanie
olimpiad. Zapraszam do oglądania i uważnego słuchania.

https://www.youtube.com/watch?v=UM1HvNuwmfA

Symbolem czyli znakiem igrzysk olimijskich jest flaga olimpijska, która jest 
uroczyście zawieszana podczas każdej olimpiady.

https://www.youtube.com/watch?v=UM1HvNuwmfA


Zastanawiacie się skąd pomysł na połączone kolorowe koła? Odpowiedź jest prosta. 
Kształt kół symbolizuje czyli oznacza różnorodność i jedność ludzi mieszkających    
w różnych częściach świata. Różne kolory kół oznaczają kontynenty. Możecie 
popatrzeć na głobus lub spójrzcie na mapę świata...

Następnym symbolem olimpiady jest znicz olimpijski. Pochodnia z ogniem jest 
zapalana od promieni słonecznych w Grecji (ponieważ tam odbyły się pierwsze 
igrzyska olimpijskie). Sportowcy biegną z pochodnią przenosząć ogień do miasta,    
w którym ma odbyć się olimpiada. Na stadionie następuje uroczyste zapalenie znicza 
olimpijskiego, który pali się przez cały czas trwania igrzysk i zostaje zgaszony          
z chwilą ich zakończenia.   



W czasie trwania igrzysk obowiazują zasady fair play to znaczy uczciwej rywalizacji.
W ubieglym roku,w Japonii, w mieście Tokio miała odbyć się olimpiada letnia. 
Niestety przez epidemię koronawirusa nie odbyla się i została przełożona na ten rok 
czyli 2021.    

2. Czas, aby zmienić się w sportowców zapraszając do wspólnych ćwiczeń 
Rodziców i rodzeństwo. Sport to zdrowie i uroda, a więc czasu szkoda!!!
Zróbcie lub znajdźcie miejsce w pokoju, aby się swobodnie poruszać i zaczynamy.....
Życzę wytrwałości i dobrego nastroju. Nie zrażajcie trudnościami i wysiłkiem:) 



https://www.youtube.com/watch?v=yZp1SFacFd4

2. Myślę, że dobrym pomysłem, aby odpocząć będzie ozdobienie 
olimpijskich kół (farbami, kredkami, kolorowym papierem, plasteliną). Możecie 
również zrobić z plasteliny pięć wałeczków, które będą mieć tą samą długość, a 
następnie zrobienie z nich kół i odpowiednie połączenie.

https://www.youtube.com/watch?v=yZp1SFacFd4




Po skończonej pracy możecie obejrzeć filmik jak hipopotam Hibbi wystartował          
w zawodach:

https://www.youtube.com/watch?v=sZZKiGbu40w

albo potańczcie: 

https://www.youtube.com/watch?v=10vVaWfDzak

Życzę miłej zabawy i udanego weekendu.
Do zobaczenia w poniedziałek,
pani Beata

https://www.youtube.com/watch?v=10vVaWfDzak

