
Witamy Was serdecznie :)

• Poruszajcie się według słów rymowanki.  
Zrób do przodu cztery kroki 
i wykonaj dwa podskoki. 
Zrób do tyłu kroki trzy, 
potem krzyknij: raz, dwa, trzy! 
Lewą ręką dotknij czoła, 
no i obróć się dokoła. 
W prawą stronę kroków pięć zrób 
– jeśli masz na to chęć.
Potem kroki w lewą stronę: 
raz, dwa, trzy – no i zrobione. 

• Ćwiczenia rozwijające ruchy gałek ocznych. 
Przygotujcie różną  liczbę  zabawek.  Dzieci  liczą  zabawki głośno,  łącząc
liczenie z mrugnięciami. 

• Bardzo  często  muzyki  klasycznej  słuchamy  sobie  podczas  poobiedniej
relaksacji, dzisiaj jednak w trakcie zajęć  w przedszkolu wsłuchiwalibyśmy się
w nagranie utworu Antonia Vivaldiego Wiosna z cyklu Cztery pory roku. 

Utwór  ten  możecie  wysłuchać  klikając  w  link  poniżej  (a  przy  okazji  możecie
obejrzeć piękne wiosenne zdjęcia).
https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o
Możecie pobawić się tak, że rodzic włącza muzykę i dzieci wtedy tańczą, w czasie
przerwy w muzyce zastygają w bezruchu. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o


• Zadanie wyłącznie dla dzieci starszych:
Otwórzcie białą książeczkę - Odkrywam siebie. Litery i liczby na stronie 83. 
- Liczenie motyli na każdym kwiatku. Podawanie ich liczby. Odszukiwanie na końcu
kart  kartoników  z  brakującymi  częściami  podpisów.  Wycinanie  ich,  a  potem
przyklejanie  w  odpowiednich  miejscach.  Odczytywanie  podpisów.  Jeśli  nie
posiadacie napisów, wpiszcie odpowiednią liczbę w okienko. 

Sportowe ćwiczenia słuchowe. 
• Ćwiczenia słuchowe z piłką lub skakanką. 
Zadaniem dzieci  jest  dzielenie  na  głoski  nazw otrzymanych obrazków (podanych
przez  rodzica  słów).  Dzielenie  na  głoski  powinno  łączyć  się  z  odbijaniem  piłki
o podłogę (lub jej podrzucaniem i łapaniem) – jedno odbicie, jedna głoska – lub ze
skakaniem na skakance – jeden podskok, jedna głoska (mogą być po prostu podskoki
na dwóch nogach).



To  ćwiczenie  należy  dopasować  do  możliwości  dziecka,  dzieci  młodsze  mogą
wykonać zadanie z wyrazami składającymi się z trzech głosek (np. dom, kot, rak, las,
ule itp.), dzieci starsze już sobie radzą z wyrazami dłuższymi 4-, 5- a niektórzy nawet
6-głoskowymi. 

• Zabawa „Podaj słowo” (do wykonania zadania potrzebne będą piłka i  minimum
dwie osoby). Rodzic rzuca piłkę do dziecka i wymawia głoskę, np. „a”. Dziecko łapie
piłkę, mówi słowo rozpoczynające się tą głoską i odrzuca piłkę , wymawiając inną
głoskę (w tego typu zadaniach dzieci są już naprawdę świetne, dla utrudnienia można
wymagać, by dziecko podało trzy wyrazy rozpoczynające się na daną głoskę).

 • Dzieci oglądają zdjęcia znajdujące się poniżej. Układają zdania na temat wybranej
dyscypliny  sportowej.  Rodzic  powtarza  zdanie,  a  dziecko  liczy,  ile  słów  jest
w zdaniu,   Np. Mężczyźni grają w piłkę ręczną (5 słów).  Siatkarze są wysocy (3
słowa). Gimnastyk ćwiczy na drążkach (4 słowa). 



• Czytanie wyrazów. 

piłka, skakanka, rower, bramka, buty

 Dzieci określają, do uprawiania jakich dyscyplin sportowych mogą być potrzebne te
przedmioty.

Ćwiczenia gimnastyczne (takie wspólne ćwiczenia po świątecznych smakołykach jak
najbardziej są wskazane)
• Marsz po kole, pobranie piłek. 
• Toczenie piłki do partnera (w parach). 
• Jedno dziecko leży na brzuchu, trzymając piłkę w dłoniach, przed głową. Partner
siedzi na piętach, około 1,5–2 m przed kolegą, przodem do niego. Pierwsze dziecko
unosi łokcie nad podłogę i odepchnięciem toczy piłkę do kolegi. 
•  Podawanie piłki bokiem. Dzieci siedzą z wyprostowanymi nogami, w rozkroku,
tyłem do siebie, w odległości około 0,5 m. Jedno dziecko trzyma w dłoniach piłkę.



Dzieci  jednocześnie  wykonują  skręt  tułowia  (jedno  dziecko  w  prawo,  drugie  –
w lewo)  z  przekazaniem  piłki  partnerowi.  Następnie  wykonują  skręt  tułowia
w przeciwną stronę, z ponownym przekazaniem piłki. 
• Podawanie piłki do siebie. Dzieci stoją naprzeciwko siebie i rzucają piłkę do siebie.
• Rzucanie piłki w górę i jej łapanie. Dzieci stają z piłkami w dłoniach. Rzucają piłki
w górę i starają się je złapać. Ćwiczenie można wykonać również w siadzie. 
• Rzucanie piłki z odbiciem o podłogę. Dzieci stoją przodem do siebie, w odległości
około 2 m. Jedno dziecko trzyma w dłoniach piłkę. Dzieci rzucają piłkę do siebie tak,
aby przed złapaniem przez partnera piłka odbiła się od podłogi. 
• Rzucanie piłki i jej łapanie. Dzieci chodzą po sali z piłkami w dłoniach. Podrzucają
piłki w górę i starają się je złapać w dłonie. 
• Podania piłki górą i dołem. Dzieci stoją tyłem do siebie, w rozkroku, w odległości
około 0,1 m. Jedno dziecko trzyma w dłoniach piłkę. Dzieci unoszą ręce w górę,
przekazując  piłkę  do  rąk  partnera,  a  następnie  wykonują  skłon  tułowia  w przód,
przekazując piłkę między nogami w ręce kolegi. 
• Rzucanie piłki do kosza. Dzieci stają z piłkami w dłoniach. Wykonują rzut piłki
w górę, a następnie uginają ręce przed sobą, tworząc z nich kółko (kosz). Opadająca
piłka powinna trafić do kosza i spaść na podłogę. 
• Kozłowanie. Dzieci stoją, trzymając w dłoniach piłki. Chodzą po sali, kozłując piłki
oburącz. Odmiany: kozłowanie piłki jedną ręką, kozłowanie piłki: raz prawą ręką, raz
– lewą. 
• Toczenie piłki do bramki. Dzieci stają przodem do siebie, w odległości około 2 m.
Jedno dziecko stoi w rozkroku, a drugie trzyma w dłoniach piłkę. Dziecko trzymające
piłkę wykonuje skłon tułowia w przód i toczy piłkę po podłodze w stronę kolegi,
starając się wcelować piłkę między jego nogi – do bramki. Następnie piłkę toczy
drugie dziecko,  a pierwsze staje w rozkroku. Uwaga! Stając w rozkroku, dziecko
powinno przenieść ciężar ciała na zewnętrzne krawędzie stóp. 
• Toczenie piłki do bramki tyłem. Dzieci stają w rozkroku, w odległości około 2 m.
Jedno  dziecko  stoi  tyłem  do  partnera,  trzymając  w  dłoniach  piłkę.  Dziecko  to
wykonuje skłon tułowia w przód i toczy piłkę po podłodze między swoimi nogami
w stronę kolegi, starając się wcelować piłkę między jego nogi – do bramki. Następnie
dzieci wykonują w tył zwrot i powtarzają ćwiczenie, ale piłkę toczy drugie dziecko.
Uwaga! Stając w rozkroku, dziecko powinno przenieść ciężar ciała na zewnętrzne
krawędzie stóp. 
• Łapanie piłki po klaśnięciu. Dzieci stają z piłkami w dłoniach. Rzucają piłki w górę,
klaszczą  w dłonie  i  starają  się  złapać  opadające  piłki.  Jeżeli  to  się  udaje,  dzieci
powtarzają ćwiczenie, ale łapią piłki po dwóch lub trzech klaśnięciach. Ćwiczenia
można wykonać również w siadzie. 
• Marsz po kole. Rzucanie piłkami do kosza. 



• Rytmizowanie wierszyka Krystyny Datkun-Czerniak 
Wykonywanie prostego ruchu wymyślonego do tekstu przez dzieci  (bardzo często
takie krótkie teksty w przedszkolu powtarzamy kilkukrotnie, za trzecim lub czwartym
razem większość dzieci potrafi samodzielnie taki krótki tekst powtórzyć – świetne
ćwiczenie  na  pamięć.  Jeśli  dołączymy  do  tekstu  ruch  –  zdecydowanie  szybciej
następuje zapamiętanie tekstu)
W sercach dzieci radość gości – gdy bezpieczne są. 
Mają prawo do miłości – przecież po to są! 

• Zabawa „Widzę coś, widzę.” Raz rodzic, raz dziecko wybiera sobie w sali jakiś
przedmiot i określa jego cechę (cechy), np. kolor, mówiąc: Widzę coś, widzę
coś, np. czerwonego. Druga osoba stara się odgadnąć, jaki przedmiot mówiąca
osoba miała na myśli. 

• Zabawa z wykorzystaniem rymowanki. 
Dzieci: 

Maszerują dzieci drogą: maszerują w miejscu, 
raz, dwa, raz i dwa. 
Prawą nogą, wyciągają do przodu prawą nogę, 
lewą nogą: wyciągają do przodu lewą nogę, 
raz, dwa, raz i dwa. maszerują w miejscu, 
I rękami poruszają: 
raz, dwa, raz i dwa, maszerują w miejscu, 
w prawo – lewą, lewą rękę wyciągają w prawą stronę, 
w lewo – prawą, prawą rękę wyciągają w lewą stronę, 
raz, dwa, raz i dwa. maszerują w miejscu. 

•  Gdzie znajduje się obrazek? – ćwiczenia i zabawy rozwijające orientację na
kartce papieru. 



Rodzic  wspólnie  z  dzieckiem  odczytuje  nazwy  kierunków (czytanie  całościowe).
Dzieci,  patrząc  na  wzór,  kreślą  w  powietrzu,  pod  dyktando,  odpowiednie  linie.
Następnie  rodzic  określa  kierunki,  a  dziecko  umieszcza  na  kartce  np.  gumkę  do
ścierania (na dole, po prawej stronie kartki, po lewej stronie kartki, na górze) 

• Ćwiczenia orientacji na kartce papieru. Potrzebne będą kartka (formatu A3), małe
obrazki przedmiotów. Rodzic prosi dzieci o wskazanie: 
– prawego górnego rogu,
– lewego dolnego rogu,
– prawego dolnego rogu,
– lewego górnego rogu. Potem dzieci  umieszczają obrazki w rogach kartki według

poleceń

 • Karta pracy, cz. 3, nr 66. - zadanie dla wszystkich
− Przeczytajcie z pomocą lub samodzielnie wyrazy:  
nie, tak. Połączcie je z odpowiednimi zdjęciami. 
−  Określcie  położenie  obrazka  przedstawiającego  
piłkę na kolejnych kartkach. 
− Rysujcie po śladach rysunków piłek. 

• Zadanie wyłącznie dla dzieci starszych - Odkrywam siebie.
Litery i liczby, strona 84. 
Przyjrzenie  się  wyrazom  umieszczonym  na  wzorze.
Odszukanie  ich  w  innych  wyrazach  znajdujących  się  w
każdym  szeregu.  Podkreślenie  wyrazów,  które
odnaleziono .

Dziękujemy i pozdrawiamy


