
Drodzy Rodzice:) 

 

 Oto kilka propozycji  zajęć z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość . 

Życzę przyjemnej lektury oraz późniejszych zabaw 

 

GRUPA  II„ZAJĄCZKI” 

 

 

12.04.2021 PONIEDZIAŁEK 

1. Dzięki wysłuchaniu piosenki dowiecie się co będzie tematem naszych zajęć przez 

najbliższe dni. Posłuchajcie uważnie. 

https://www.youtube.com/watch?v=H3gkHR54vGg  

2. Poproś rodziców o przeczytanie krótkiego wiersza i wspólne rozwinięcie powiedzenia 

"sport to zdrowie".  

"SPORT" Adam Świętochowski 

Każdy przedszkolak o tym wie: 

Chcesz być zdrowym ruszaj się! 

Sport to bardzo ważna sprawa 

Są reguły, jest zabawa. 

Prawą nogą wypad w przód 

I rączkami zawiąż but 

Powrót, przysiad, dwa podskoki 

W miejscu bieg i skłon głęboki 

Wymach rączek w tył, do przodu 

By rannego nie czuć chłodu. 

Na podstawie wysłuchanego wiersza powiedzcie dlaczego należy ćwiczyć? 

Wszystkie odpowiedzi dzieci są dobre, rodzic ewentualnie uzupełnia wiedzę dzieci o korzyści 

dla zdrowia wymienione poniżej: 

- Jesteśmy coraz silniejsi i możemy wykonać różne prace np. pomagać mamie, 

- Jeśli mamy dobrą kondycję, to będziemy dobrze biegać, a wtedy będziemy wygrywać 

zawody sportowe, 

- Kształtujemy postawę naszego ciała; 

- Utrzymujemy dobry stan zdrowia (serduszko i wszystkie organy są zdrowe ponieważ 

ćwicząc dotleniamy je), 

- Jesteśmy bardziej radośni, odstresowani, 

- Jest nam cieplej, ponieważ poprawia się nasze krążenie. 

W jaki sposób można uprawiać sport? 

Rodzic naprowadza dziecko na kilka aktywności fizycznych, dyscyplin sportowych np. jazda 

na rowerze, łyżwach, rolkach, bieganie, taniec, piłka nożna, siatkówka, koszykówka itp. 

https://www.youtube.com/watch?v=H3gkHR54vGg


Wspaniale Wam poszło! Brawo  

3. Kolorowanki sportowe dla chętnych  

https://topola.wikom.pl/uploads/5e7fa3dfdeb65/newses/518/content//tancerka.gif  

https://topola.wikom.pl/uploads/5e7fa3dfdeb65/newses/518/content//pi%C5%82karz.png  

 

13.04.2021 WTOREK 

1.Czy znacie sporty przedstawione na ilustracjach? Jeśli nie, to rodzice przeczytają Wam ich 

pełne nazwy. (Zał 1) 

- Podzielcie dyscypliny na letnie i zimowe. 

- Która z dyscyplin jest dla Was najbardziej interesująca? 

2. Wytężcie swój wzrok i policzcie ile jest piłek każdego rodzaju. (Zał 2) 

 

14.04.2021 ŚRODA 

1.Poruszajcie się zgodnie z tym, co usłyszycie. ( zał. 3) 

2.Wyklejcie koła zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej. Możecie użyć plasteliny, 

bibuły, papierów kolorowych lub po prostu kredek. ( zał. 4) 

15.04.2021 CZWARTEK 

1.Zobacz bajkę -po obejrzeniu  spróbujcie odpowiedzieć na kilka pytań: 

 Na czym polega olimpiada? 

 Co otrzymuje się za zwycięstwo? 

 Jaki medal otrzymała Treflinka? 

https://www.youtube.com/watch?v=anH7C0I-Elc&t=1s  

2. Skoro sport to zdrowie to może trochę poćwiczymy? Propozycji jest wiele. Wybierzcie 

przynajmniej jedną i poćwiczcie wspólnie z rodzicami. Zanim zaczniecie powtórzcie krótką 

rymowankę: "Gimnastyka to podstawa, to dla dzieci ważna sprawa, ręce w górę, w przód i w 

bok, skłon do przodu, przysiad, skok" 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w  

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU  

16.04.2021 PIĄTEK 

1. Posłuchajcie piosenki.   

 Powiedzcie mi teraz czy wiecie co by się stało, gdyby Misiek - Pysiek nie zaczął uprawiać 

żadnego sportu? 

https://topola.wikom.pl/uploads/5e7fa3dfdeb65/newses/518/content/tancerka.gif
https://topola.wikom.pl/uploads/5e7fa3dfdeb65/newses/518/content/pi%C5%82karz.png
https://www.youtube.com/watch?v=anH7C0I-Elc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


 (Byłby smutny, zgarbiony, nie miałby siły się bawić, chodzić do przedszkola, będzie często 

chorował.)  

2. A jacy są jego przyjaciele, którzy uprawiali ruch?  

(Są silni, zdrowi, weseli, chętni do zabawy, mają dobrą postawę, nie garbią się.)  

3. Jak sądzicie, warto uprawiać sport?   

4. Jakie sporty występowały w opowiadaniu o Misiu Pysiu? (Ćwiczenie na drabinkach, 

kręcenie hula-hop, gra w piłkę, chodzenie na basen, jazda na rowerze ) 

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

 

 

Bardzo chętnie zobaczę jak sobie radzicie z wykonywaniem zajęć w domu. Z niecierpliwością czekam 

na Wasze krótkie filmiki czy fotografie, które proszę wysyłać na podany adres e-mail: 

justyna.pikinska@p28.zabrze.pl  

                                                                                                                          Pani Justyna 
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ZAŁĄCZNIK 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 3 



  

ZAŁACZNIK 4 

 

 

 


