
Poniedziałek, 12.04.2021

Tematyka tygodniowa: Chcemy być sportowcami
Temat dnia: Gimnastyka ważna sprawa

Witajcie kochane Słoneczka...

Wysyłam do Was powitalny promień uśmiechu...

i...PROSZĘ 

    ...niech powróci on do mnie w pośpiechu...    DZIĘKUJĘ

Dzisiaj jest poniedziałek, dlatego zacznijmy nowy tydzień zabawy i nauki od 
porannej śpiewanki- gimnastykowanki! Zapraszam. Stańcie na środku pokoju, jak 
najdalej od mebli. Piosenka, którą usłyszycie ma łatwe i powtarzające się słowa, takie
jak: tupu- tupu, tupu- tupu, tup- tup- tup i klapu- klapu, klapu- klapu, klap- klap- klap
Śpiewajcie je wykonując ćwiczenia, o których jest piosenka. Uwaga...raz, dwa, trzy!

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

Brawo! Jeśli spodobała się Wam ta poranna rozgrzewka, możecie ją powtórzyć:)
i zaczynać nią każdy nowy dzień. Byłoby wspaniale, ponieważ w tym tygodniu 
będziemy rozmawiać o ruchu, gimnastyce, uprawianiu sportu i kondycji fizycznej, 
którą dzięki nim zdobywamy. Stańmy się tej wiosny sportowcami, którzy chcą się 
rozruszać po jesienno- zimowym leniuchowaniu na kanapie.             



1. Posłuchajcie wiersza pani Jadwigi Koczanowskiej pod tytułem 
„Gimnastyka”, a poznacie wpływ ćwiczeń gimnastycznych na człowieka. (Drodzy 
Rodzice proszę o mocniejsze zaakcentowaie wyrazów oznaczonych kolorem. 
Dziękuję)

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,
niezawodne są metody.

Odpowiedzcie, proszę na pytania:                                                                              
(Proszę Rodziców, aby egzekwowali odpowiedzi całym zdaniem. Aby ułatwić 
odpowiedź można pomagać dzieciom w formułowaniu jej początku. Dziękuję)

• Jakie staje się nasze ciało dzięki gimnastyce? (odp.: Nasze ciało staje się silne  
i zwinne.)

• Jakie ćwiczenia wymieniono w wierszu?  (odp.: W wierszu wymieniono 
skłony, skoki, przysiady.)

• Czy znasz inne ćwiczenia? ( np.: Inne ćwiczenia to podskoki, biegi, obroty, 
wymachy, przewroty....)

• Jakie korzyści osiąga/ zdobywa nasze ciało dzięki regularnym ćwiczeniom? 
(odp.: Nasze ciało osiąga/ zdobywa zdrowie i urodę.)

• Czy lubisz się gimnastykować? Uzasadnij swoją odpowiedź to znaczy powiedz
dlaczego lubisz albo nie lubisz ćwiczyć.

Dziękuję Wam za odpowiedzi, a Rodzicom za pomoc. Codzienny ruch czyli  
aktywność fizyczna, a przede wszystkim zaplanowane ćwiczenia są bardzo ważne.  



Dlaczego? Dowiecie się wszystkiego od Oli i Stasia. Popatrzcie i posłuchajcie.

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

2. Jeżeli aktywność fizyczna każdego dnia jest tak ważna zróbmy przerwę. 
Zapraszam Was i Rodzicówe do wspólnej zabawy ruchowej przy piosence „Głowa, 
ramiona, kolana, pięty”. Wstańcie i zatańczcie dotykając wymienione w piosence 
części ciała. Możecie również śpiewać.
 

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

3. Czas na piosenkę „Wesoła gimnastyka”. Słuchajcie uważnie byście umieli 
odpowiedzieć czy piosenka rozpoczyna się przygrywką, czy ma refren oraz ile ma 
zwrotek.

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

1. Każdy mądry przedszkolaczek
    co dzień ćwiczy, biega, skacze.
    Ty też biegaj, skacz i ćwicz,
    gdy chcesz zdrowy, silny być.

Ref.: Zrób przysiad raz i dwa... 
         i podskocz hopsasa.
         Dwa skłony do podłogi,
         w kolanach zginaj nogi.
         Wyciągnij się do góry
         tak, jakbyś łapał chmury.
         Zrób kółko bioderkami,
         poruszaj paluszkami.

2. Kiedy tylko rano wstajesz,
    baw się w gimnastykowanie.
    W zdrowym ciele zdrowy duch,
    więc nie żałuj rąk i nóg.

Ref.: Zrób przysiad raz i dwa...

3. Gimnastyka jest wspaniała
    i dla ducha i dla ciała.
    Każdy o tym dobrze wie,
    ćwiczy z nami więc co dzień.

Ref.: Zrób przysiad raz i dwa...

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


Porozmawiajmy na temat piosenki.
• Czy piosenka rozpoczyna się przygrywką? (odp.: Tak, piosenka 

rozpoczyna się przygrywką.)
• Czy piosenka ma refren? (odp.: Tak, piosenka ma refren.)
• Ile piosenka ma zwrotek? (odp.: Piosenka ma 3 zwrotki.)
• Co robi każdy mądry przedszkolaczek? (odp.: Każdy przedszkolaczek 

ćwiczy, biega, skacze.)

• Dlaczego należy codziennie ćwiczyć? (odp.: Ćwiczyć należy codziennie 
żeby być zdrowym i silnym.)

• Kiedy najlepiej ćwiczyć? (odp.: Najlepiej ćwiczyć rano.)

• Jak myślicie, dlaczego najlepiej ćwiczyć rano? (odp.: Najlepiej ćwiczyć 
rano, bo mamy siłę i dobry humor cały dzień.)

Bardzo dobrze:)))

4. Zapraszam do zabawy ruchowej przy nowej piosence:

• I zwrotka- klaszczemy w ręce,
• II zwrotka- podajemy ręce dorosłemu lub dziecku, z którym się bawimy

i tańczymy w kółko,
• III zwrotka- znów tańczymy w kółko, ale w drugą stronę,

refren- wykonujemy ćwiczenia, o których jest refren

Życzę Wszystkim miłej zabawy 
i dobrego humoru przez cały tydzień,

          pani Beata

UWAGA: Dla chętnych przedszkolaków dołączam rysunek do pokolorowania:) 
dodajcie do rysunku elementy, których waszym zdaniem brakuje (niebo, słońce, 
boisko, trawa... inne dzieci?). Wiem, że nie brakuje Wam pomysłów.




