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Kolejny zakres prześlemy w czwartek 23.04.2020 

 

Witajcie Drodzy Rodzice i Dzieci!  

Mamy nadzieję, że trochę wypoczęliście po weekendzie, ponieważ przygotowałyśmy dla Was 

kolejną partię zadań ! W tym tygodniu zajmiemy się sportem  

Mamy nadzieję, że Wy dalej ćwiczycie pisanie, czytanie, dzielenie na głoski i sylaby – bo 

to podstawa !  

POWODZENIA  

Natalia Olszewska i Patrycja Jakubiec  

 



Poniedziałek 25.05.2020 
 

Ten tydzień zaczniemy od rozgrzewki do piosenki „Głowa, ramiona, kolana, pięty” 

Zatańczcie tyle razy, ile macie sił   ( https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE ) 

 

Następnie zachęcamy do obejrzenia krótkiej bajki odnoszącej się do sportu  

Bolek i Lolek – „Sportowcy” ( https://www.youtube.com/watch?v=m8rWKU1X4SU ) 

 

 

Przeczytajcie wspólnie wiersz. Zadaniem Dziecka będzie klaśnięcie w dłonie kiedy 

usłyszy nazwę dyscypliny sportu. Następnie porozmawiajcie odnosząc się do wiersza 

zadając poniższe pytania:  

- Kto zachęcał dzieci do uprawiania sportu? 

- Dlaczego należy uprawiać sport? 

- Co ważne jest w uprawianiu sportu? 

- W jaki sposób powinniśmy traktować przeciwnika w sporcie? 

- Co to znaczy zasada ,,fair, play”? 

 

"Elementarz sportowy" - Edyta Pawlak 

 

 

Każde dziecko o tym wie: 

Chcesz być zdrowy – ruszaj się! 

Sport to bardzo ważna sprawa. 

Są reguły, jest zabawa. 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
https://www.youtube.com/watch?v=m8rWKU1X4SU


Jest dyscyplin co nie miara, 

część z nich nowa, a część stara. 

Od wędkarstwa, sztuk łowieckich, 

od antycznych igrzysk greckich, 

poprzez dzieje, poprzez lata 

aż do współczesnego świata. 

Każdy znajdzie coś dla siebie 

Sprawdź, co dobre jest dla ciebie. 

Może rolki, koszykówka, 

rower, piłka lub siatkówka, 

szachy, judo czy pływanie 

taniec, skoki, żeglowanie 

biegi, sanki i łyżwiarstwo, 

hokej, snowboard czy narciarstwo? 

Może tenis lub karate? 

Namów mamę, siostrę, tatę. 

Równiez dla twojego brata 

dobrodziejstwa sportów świata: 

refleks, sprawność, orientacja, 

walka i rywalizacja. 

Ważna jest też ta zasada 

(to zaleta jest, nie wada): 

nie są ważne tu medale, 

lecz jak ćwiczysz – czy wytrwale, 

czy szanujesz przeciwnika. 

Jaki jesteś, stąd wynika! 

Sport nauczyć może wiele. 

Zdrowy duch jest w zdrowym ciele, 

a z wszystkiego jedna racja: 

górą sport i rekreacja! 

 

Wtorek 26.05.2020 

 

Waszym zadaniem dzisiaj będzie nauka piosenki – może prześlecie nam filmiki jak pięknie 

się jej nauczyliście?    

 



"RUCH TO ZDROWIE"   /piosenka Gra Miś "Ruch to zdrowie" Gra dla dzieci edukacyjna WSiP/  

( https://www.youtube.com/watch?v=ImUd_iXFFN4 ) 

Zamiast siedzieć przed ekranem 

i grać wiecznie w gry te same. 

Zmień tryb życia na sportowy.  

Świat  się stanie kolorowy. 

Ref.: Warto czasem iść na basen 

lub rowerem ruszyć w trasę. 

Czeka bramka, piłka, kort 

- uprawiamy razem sport. 

Umiesz jeździć na dwóch kołach. 

Już wycieczka gna wesoła. 

Świnka dziś najszybciej jedzie. 

Zobacz znowu jest na przedzie. 

Ref.: Warto czasem iść na basen 

lub rowerem ruszyć w trasę. 

Czeka bramka, piłka, kort 

- uprawiamy razem sport. 

Małpka fika po drabinkach. 

Hula hop rozkręca świnka. 

Ćwiczył miś aż się zasapał, 

lecz kondycji trochę złapał. 

 

Ref.: Warto czasem iść na basen 

lub rowerem ruszyć w trasę. 

Czeka bramka, piłka, kort 

- uprawiamy razem sport. 

 

Jeśli zostać chcesz piłkarzem, 

wpisz się do drużyny marzeń. 

Zagraj z przyjaciółmi Misia. 

Wielki puchar zdobądź dzisiaj! 

 

Ref.: Warto czasem iść na basen 

lub rowerem ruszyć w trasę. 

Czeka bramka, piłka, kort 

- uprawiamy razem sport. 

 

Jeżeli tylko pogoda na to pozwoli pobawcie się w „Skoki w dal”  

Dzieci wybierają w ogrodzie najlepsze miejsce do skoków. Oznaczają miejsce wybicia, 

rysując patykiem linię na ziemi, skaczą w dal z zaznaczonego miejsca, a następnie mierzą 

długość skoku za pomocą stóp. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ImUd_iXFFN4


Środa 27.05.2020 

 

Sportowe rebusy – zabawa słuchowa.  

Zadaniem dzieci jest podanie nazwy czynności, zaczynającej się na pierwszą sylabę 

przedstawionego obrazka. Jeżeli macie ochotę, możecie podpisać obrazki.  

  

ryba (rysowanie)         malina (malowanie) 

  

płyta (pływanie)       latawiec (latanie) 



    

 

biedronka (bieganie)      skakanka (skakanie)   ser (serfowanie) 

 

 

 Czwartek 28.05.2020 

 

Pora na pracę plastyczną – pokażcie osobę uprawiającą sport. Technika jest dowolna.  

Przesyłamy kilka zdjęć, może coś Was zainspiruje   

Prosimy o przesłanie pracy plastycznej na maila.   

   

 

 



 

 

 

  



Piątek 29.05.2020 

 
„Połącz sylaby”.  Przygotujcie i rozłóżcie na dywanie kartoniki z sylabami. Zadaniem 

Dziecka jest połączenie kartoników w pary, tak aby powstały wyrazy. Kartoniki z pierwszą 

sylabą powinny być w innym kolorze, niż kartoniki z drugą sylabą. Przykładowe wyrazy 

dwusylabowe związane ze sportem: pił–ka, wrot–ki, kor–ki, ba–sen, sta–dion, me–ta, 

bram–ka, des–ka, siat–ka, mas–ka, ro–wer, gwiz–dek, nar–ty, li–na, but–la, płet–wy, 

faj–ka, pło–tek. Gdy dzieci połączą w pary wszystkie sylaby, odczytują głośno wyrazy i 

podają nazwy sportów, z którymi są związane. Warto zwrócić uwagę dzieci na 

wieloznaczność wielu z tych wyrazów.  

 

 
Kolanko – zabawa ruchowa.  

Rodzic rzuca piłkę do dziecka, dziecko odrzuca piłkę do Rodzica. Kto nie złapie, ten kuca. 

Jeśli w drugiej rundzie osoba kucająca złapie piłkę – będzie mogła wstać, jeśli nie – klęka na 

jedno kolano. Jeśli znów nie złapie, będzie musiała klęknąć na oba kolana. 

 

Zapamiętaj ten rytm – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności tworzenia i prze-

kształcania rytmów oraz kodowania. Potrzebnych będzie 5 różnych kolorowych kartek, które 

przetniecie na ćwiartki.  

 

Rozkładacie je w dużym kręgu, tak żeby można było przejść z jednej kartki do drugiej i stanąć 

między nią. Układ kartek powinien odzwierciedlać rytm kolorystyczny: np. czerwona, zielona, 

żółta, niebieska, pomarańczowa. Gdy koło jest gotowe, wspólnie ustalacie zasady, np. przy  

czerwonej robimy trzy przysiady, przy zielonej – trzy razy podskakujemy, przy żółtej – trzy 

razy klaszczemy, przy niebieskiej – robimy obrót, przy pomarańczowej - pięć pajacyków.  

PODSUMOWANIE TYGODNIA. Poproście dziecko, aby odpowiedziało na poniższe pytania.  

Jakie znasz sporty, w których ważna jest szybkość?  

Jakie znasz sporty, w których ważna jest precyzja ruchu?  

Jakie znasz sporty, w których rywalizują między sobą dwie drużyny?  

Co obowiązkowo należy założyć, gdy wybieramy się na rowerową wycieczkę? 

Jaki strój obowiązuje na basenie?  

Kiedy nie wolno pływać w basenie?  

Co to znaczy grać fair play? 

 

Zadanie dla chętnych: 

Moja flaga – rysowanie z wykorzystaniem szablonów.  

Dziecko dostaje połówki kartek z bloku i szablony figur geometrycznych lub klocki. 

Odrysowuje ołówkiem figury, komponując z nich dowolne wzory, tworząc własną flagę na 

olimpiadę. Każdą figurę rysują po śladzie flamastrem i ozdabia różnymi szlaczkami. Krótszy 

bok kartki trzeba posmarować klejem i nawinąć na patyczek od szaszłyka. 

  


