
TEAMAT TYGODNIA: CHCIAŁBYM BYC SPORTOWCEM 

TEMAT DNIA:  Książka, karty 

pracy, 

wyprawka 

Środki 

dydaktyczne 

Uwagi 

06.04 wtorek 

Gimnastyka to 

zabawa 

II - „Po co nam aktywność 

fizyczna”?- obejrzenie filmiku 

edukacyjnego,planowanie 

aktywności fizycznej na 

najbliższe dni tj. spacer, 

wspólna gimnastyka 

- Zabawy z wykorzystaniem 

metody Ruchu Rozwijającego 

W. Sherborne "Rowerek" 

- Zabawa "Zrób to samo" – 

naśladowanie postawy 

ludzików, które są na 

obrazkach. 

-Spacer z rodzicami: "Bijemy 

rodzinny rekord spacerowania". 

Wykorzystanie krokomierza w 

obliczaniu trasy/ilości kroków. 

Postawienie sobie celu na dzień 

kolejny – zwiekszenie ilości 

kroków. 

Karty pracy, 

cz3, str 62-63 

Filmik 

edukacyjny- 

https://youtu.be

/jgJOS26G1w

Y 

Pytania do 

filmiku: Po co 

nam aktywność 

fizyczna? 

 

Plansza 

demonstracyjn

a wydawnictwa 

MAC 

https://flipbook

i.mac.pl/przeds

zkole/os-

bbplus-

tablice/mobile/i

ndex.html#p=7

0 

 

07.04 środa  

Ćwiczenia 

sportowo-

słuchowe 

II -Obejrzenie filmiku 

edukacyjnego "Dyscypliny 

sportowe", porównanie z 

nazwami wskazanymi przez 

dziecko. Wysłuchanie wiersza 

E. Pawlak: "Elementarz 

sportowy" 

- Ćwiczenie kreatywności – 

wymyślanie przyrządu do 

ćwiczeń skonstruowanego przy 

użyciu przedmiotów 

codziennego użytku 

- Projektowanie stroju piłkarza 

z wykorzystaniem karty pracy 

lub samodzielnie 

Karty pracy 

cz3, str 63-65 

wyprawka 

plastyczna 

Filmik 

edukacyjny i 

wiersz 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=eiU2XV

GTiLE 

 

Pytania do 

wiersza: 

Jakie znasz 

dyscypliny 

sportowe? 

Wymień znane 

ci dyscypliny 

sportowe, 

Którą z nich 

uprawia 

mamusia/tatuś? 

Którą ty lubisz 

najbardziej? 

 

 

Wyprawka 

plastyczna 
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https://flipbook

i.mac.pl/.../os...

/mobile/index.

html...   

08.04 czwartek 

Sportowe 

zgadywanki 

II -Zajęcia inspirowane 

wierszem Jadwigi 

Koczanowskiej Gimnastyka, 

nauka wiersza fragmentami, 

metodą ze słuchu, z 

wykorzystaniem rapowania. 

Wskazywanie części ciała 

wymienionych przez Rodzica. 

Rodzic mówi krótką 

rymowankę. Dziecko powtarza 

ją i pokazuje część ciała, której 

nazwę Rodzic wymienił po 

zakończeniu rymowanki. 

Dbamy o nasze ciało, żeby 

dobrze nam działało. Rodzic 

mówi: ręka (noga, głowa, szyja, 

brzuch, kolano, ucho, 

łokieć).   ,karty pracy do 

wypełnienia 

- Zabawy i ćwiczenia z literąj,J 

 

Karty pracy – 

litery i liczby -

6latki 

 

karty pracy-

Przygotowanie 

do pisania, 

czytania, 

liczenia -

5latki- str.39 

Wiersz Jadwigi 

Koczanowskiej 

Gimnastyka 

Pytania do 

wysłuchanego  

wiersza: 

Co trzeba 

robić , aby być 

silnym i 

zdrowym? 

Co nam daje 

gimnastyka? − 

Co 

wykonujemy 

podczas 

gimnastyki? 

 Rymowanka: 

Dbamy o nasze 

ciało, żeby 

dobrze nam 

działało. 

Rodzic mówi: 

ręka (noga, 

głowa, szyja, 

brzuch, kolano, 

ucho, łokieć). 

 

09.04 piątek 

Jak lubię 

czynnie 

odpoczywać 

II – Prezentacja na temat 

sportów letnich i zabaw. 

Pytania zawarte w prezentacji. 

-  Zabawa ruchowo-

naśladowcza Rób to, co ja. 

Rodzic wykonuje proste 

ćwiczenia (np. podskoki, 

przysiady, skłony do przodu, 

skłony w bok, wymachy nóg, 

rąk), stojąc przed dzieckiem, a 

ono go naśladuje. Można 

skorzystać z filmiku. 

-  Ćwiczenia -terapia reki, 

wzmacnianie mięśni palców i 

rąk 

Karty pracy 

cz.3,str 66-69 

Prezentacja na 

temat letnich 

sportów i 

zabaw 

https://youtu.b

e/y1QWCQaD

hbw   

 

Filmik do 

ćwiczeń: 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=ufXXXn

Q1hiM 

 

Ćwiczenia 

terapia ręki 

wzmacnianie 

mięśni palców 

i rąk 

https://youtu.b
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e/qxQ8n9OpDj

0 

twarda 

plastelina, 

kredki, guziki, 

fasolki,papiero

we ręczniki, 

woda w 

spryskiwaczu,s

tary wieszak, 

gumki 

recepturki, 

słomki,nozycz

ki, 

 

 

 

Cele główne: 

• rozbudzanie zainteresowania dzieci sportem oraz aktywnym trybem życia 

• rozwijanie kreatywności 

• zachęcanie do aktywności fizycznej 

 

 

Cele szczegółowe: 

• chętnie uczestniczy w spacerze na świeżym powietrzu 

• wie do czego służy krokomierz 

• rozwija koordynację wzrokowo-ruchową 

• wymienia dyscypliny sportowe 

• wie jak bezpiecznie zachować się podczas zabaw ruchowych 

• odpowiada na pytania dotyczące utworu 

 

 

Rozwijane kompetencje kluczowe: 

● w zakresie rozumienia i tworzenia informacji 

● osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się 

 ● kompetencje cyfrowe (nauka korzystania z krokomierza) 

https://youtu.be/qxQ8n9OpDj0
https://youtu.be/qxQ8n9OpDj0

