
Środa, 14.04.2021 

Tematyka tygodniowa: Chcemy być sportowcami 
Temat dnia: Gimnastyka to zabawa 

Witajcie kochane Słoneczka:)!

Jak tam Wasze wczorajsze spotkanie z nową literą? Czy zapamiętaliście jej 
wygląd i nazwę? To litera.......j,J. Brawo! Mam nadzieję, że starannie wykonaliście 
ćwiczenia, a rozwiązanie krzyżówki (6-latki) oraz podkreślenie litery w wyrazach  
(5-latki) nie było trudne. Starszaki, jakie otrzymaliście hasło? (odp.: jajka). Świetnie. 
Proszę byście nie zapominali o ćwiczeniu czytania i pisania.To bardzo ważne. Wierzę
w Waszą wytrwałość i staranność. Tymczasem dość siedzenia przed moniterem. 
Zapraszam do porannej śpiewanki- gimnastykowanki:            

tupu- tupu, tupu- tupu, tup- tup- tup 
klapu- klapu, klapu- klapu, klap- klap- klap 

Uwaga...raz, dwa, trzy!!! 

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

Radzicie sobie doskonale, dlatego teraz zaśpiewajmy piosenkę „Wesoła gimnastyka”.

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...   

….....................................................................................................................................
1. Zapraszam na wyrazowo- rysunkową opowieść. Będzie do niej 

potrzebny naostrzony ołówek i książka numer 3, którą proszę otworzyć na stronie 68.
Przyjrzyjcie się uważnie rysunkom na obu kartkach. 

Opowieść zaczyna się od obrazka, na którym rodzina wyrusza na pierwszą 
wycieczkę rowerową. Pod obrazkiem jest narysowana trasa, którą rodzina jedzie do 
babci mieszkającej w małym domku.        
Na początku rowerzyści mijają tory i bloki mieszkalne. Następnie jadą górzystą 
drogą i ścieżką między drzewami iglastymi przyglądając się owcom pasącym się przy
drodze. Do domu babci dojeżdżają krętą drogą.  
Na pewno zauważyliście, że trasa wycieczki ma kolor szary i pojawiają się na niej 
czerwone strzałki. Jestem pewna, że domyślacie się jakie będzie Wasze zadanie:) 
Oczywiście, że tak! Będziecie rysować po szarych liniach dokładnie tak jak pokazują 
strzałki. Jednak najpierw pokonajcie całą trasę odwróconym ołówkiem lub palcem 
wskazującym. Dzięki temu linie, gdy narysujecie je ołówkiem, będą dokładniejsze     
i zgrabniejsze. Ćwiczenie uda się jeszcze lepiej jeżeli wcześniej zrobicie gimnastykę 
dłoni (ugniatanie ciasta, naśladowanie padającego dszczu, powitanie i pożegnanie 
palców, gra na fortepianie, „kołyska”,, otrzepywanie wody”) i jeśli będziecie rysować
powoli. Pamiętajcie również, aby łokieć ręki leżał na blacie biurka.
Proszę Rodziców, aby dzieci wykonały ćwiczenia dłoni oraz przećwiczyły rysowanie 
trasy- wzorów. Następnie proszę o czytanie fragmentów opowiadania tuż przed 
rysowaniem po śladach. Dziękuję. 
Średniaków proszę, aby narysowali domek babci według instrukcji (krok po kroku:)
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2. Zapraszam wszystkich na muzyczną gimnastykę. Czas rozruszać mięśnie         
i poćwiczyć. Możecie zaprosić Rodziców i/ lub rodzeństwo.

Zacznijcie od rytmicznej rozgrzewki w podskokach:

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

Zapraszam  na drugą część ćwiczeń, które dodatkowo przypomną czego 
nauczyliśmy się o muzyce. Słoneczka...będziecie mieli szansę nie tylko ćwiczyć 
ciało, ale i uszy rozpoznając dźwięki wysokie i niskie:)))

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU

Życzę, miłej zabawy i całego dnia,
pani Beata


