
03.04. 2020 - piątek

Dzień dobry wszystkim;-)

1. Powitajmy się ostatni raz w tym tygodniu:

https://www.youtube.com/watch?

v=qhvS9qq8_g8&list=PL76Hd0wTz1QyZmVPfxyXy_qjUWtJvNSXH&index=1

2. „Misie” wiedzą, że w piątek czas na gimnastykę. Pamiętajcie o zdjęciu 

pantofelków i skarpet, stopy muszą być gołe;-) Drodzy rodzice, przesyłam przykład 

ćwiczeń w formie internetowej, dopasujcie je do możliwości swoich dzieci. Możecie 

również skorzystać z ćwiczeń w wersji tekstowej. Życzymy super zabawy;-)

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8

 

Ćwiczenia gimnastyczne „W zdrowym ciele, zdrowy duch”

• ,,Zabawy w parku'' – zabawa orientacyjno - porządkowa.

Dzieci maszerują, na hasło R : W parku! - poruszają się swobodnie: chodzą, biegają, 

podskakują. Na hasło: Na huśtawkę! - łączą się w pary (rodzic i dziecko) i siadają w 

siadzie skrzyżnym i chwytają się za ręce i robią huśtawkę.

• ,,Zabawa  z psem'' – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.

Dzieci chodzą swobodnie, co jakiś czas pochylają się, naśladując podnoszenie z 

podłogi patyka. 

Wykonują wymach ręki – naśladują rzucanie patyka. 

• ,,Koci grzbiet'' – zabawa z czworakowaniem.

Dzieci – kotki chodzą na czworakach. Zatrzymują się i robią koci grzbiet. 

• ,,Papużki'' – ćwiczenie bieżne.

Dzieci biegają w różnych kierunkach, poruszając rękami – skrzydełkami. Na sygnał 

R. - mocne uderzenie w bębenek – dzieci zatrzymują się, słuchają poleceń i je 

wykonują. R. mówi: 

Papużka siada na głowie/ jednym ramieniu/ drugim ramieniu – dzieci kładą dłonie na 

wymienionych częściach ciała. 

• ,,Na łące'' – ćwiczenia oddechowe.

https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8&list=PL76Hd0wTz1QyZmVPfxyXy_qjUWtJvNSXH&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8&list=PL76Hd0wTz1QyZmVPfxyXy_qjUWtJvNSXH&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8


Dzieci maszerują w różnych kierunkach, zatrzymują się – robią wdech i wydech i 

dalej maszerują. 

Po skończonych ćwiczeniach siadamy na podłodze w siadzie skrzyżnym i 

wykonujemy kolejne ćwiczenie oddechowe:

„Mniam, mniam „ - ćwiczenia oddechowe na podstawie wiersza E. Skorek. 

W miejscach oznaczonych (*) dzieci powtarzają za prowadzącym mmm…, mmm… 

Głoska (m)powinna być wypowiadana cicho z jednakową głośnością i jak najdłużej 

na jednym wydechu. Podczas mruczenia dzieci przykładają opuszki palców do 

skrzydełek nosa i kontrolują ich delikatne drganie.

„Mniam, mniam” 

Na śniadanie mleczko mam.

- Mniam, mniam*

A do mleczka płatki dam.

- Mniam, mniam.*

Zjem śniadanko pyszne sam.

- Mniam, mniam.*

Po nim dużo siły mam.

- Mniam, mniam*

Na obiadek zupkę mam.

- Mniam, mniam.*

Całą zupkę zjem wnet sam.

- Mniam, mniam.*

Potem pyszny deser mam.

- Mniam, mniam.*

Na kolacje kaszkę mam.

Mniam, mniam.*

Dżemu do niej trochę dam.

Mniam, mniam.*



Potem dziwne sny ja mam.

Mniam, mniam.*

Śnie, że wszystko zjadam sam.

Mniam, mniam*

Duży brzuszek we śnie mam.

- Mniam, mniam*

U lekarza byłem sam.

- Mniam, mniam*

Na łakomstwo leki mam.

- Oj, nie mniam*

Mniam, mniam*

3. Dla chętnych: Połącz z talerzykiem produkty zdrowe. Pokoloruj obrazek:



5. Jeżeli będzie piękna pogoda wyjdźcie na ogródek:
„Ścieżka zdrowia” - zabawy ruchowe w ogrodzie
Rodzic układa na wyznaczonym terenie przeszkody. Dziecko wykonuje zadania:

– mostek – przejście po linie stopa za stopą
– kałuża – przeskok przez małą obręcz (może być też np. gazeta itp)
– kamyki -   przejście po małych kamykach

Kochane Misie życzymy Wam słonecznego i miłego weekendu ;-)


