
Wtorek 06.04.2021. 

 

Witam Was Drogie Dzieci.  

Ponieważ dzisiejsze zajęcia związane będą ze sportem przygotujcie strój do gimnastyki (mogą być 

spodenki i podkoszulek). 

Na dzisiaj przygotowałam dla Was kilka zadań do wykonania. Na początek zrobimy sobie poranną 

gimnastykę.  

Wykonujemy:  

1. Wykonujemy 10 skłonów. Dotykamy rączkami naszych kostek u nóg. Pamiętamy, aby nie 

robić tego na ugiętych kolanach – To bardzo ważne! 

2. Stajemy w rozkroku  i wykonujemy 10 pajacyków. 

3. Kładziemy się na plecach i wykonujemy rowerek- najpierw wolno a potem szybciej i coraz  

szybciej.  

4. Oto link do porannej gimnastyki: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

 

 

Jesteśmy już po porannej rozgrzewce więc czas na kilka zadań.  

 

 

Pierwszym zadaniem będzie :  

 

Proszę oglądnijcie filmik załączony w linku!  

Zapraszam na „ Wycieczkę do zoo” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8&t=63s 

 

Teraz już wiecie dlaczego ćwiczenia są tak ważne dla dzieci.  

 

Oto kilka pozycji do ćwiczeń – wykonaj je z uśmiechem na twarzy.  
 
Powodzenia  
 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8&t=63s


 
 

Kolejnym zadaniem będzie wysłuchanie wiersza: 

Poproście rodziców lub starsze rodzeństwo o pomoc. Nie zapomnijcie być uprzejmym. 

Używany słów „PROSZĘ” i „DZIĘKUJĘ” .  

 

Gimnastyka to zabawa, 

Ale także ważna sprawa, bo to sposób jest jedyny,  

żeby silnym być i zwinnym. 

 

Skłony skoki i przysiady 

Trzeba ćwiczyć -  nie da rady! 

To dla zdrowia i urody  

Niezawodne są metody. 

 

Wysłuchaliście wiersza a teraz opowiedzcie rodzicom  - Co trzeba robić, aby być silnym i 

zwinnym? 

 

BRAWO !!! 

 

 

A teraz oglądnijcie zdjęcia z rożnymi rodzajami dyscyplin sportowych – nazwijcie je i 

opowiedzcie rodzicom jaka dyscyplina sportowa podoba się Wam najbardziej: 

 



POWODZENIA! 

 

 
 

 

Proszę uzupełnijcie karty pracy z części 3 str. 62 i 63.  

 

Dzisiaj poznajemy również wielką literkę  „J”  i małą literkę „ j” .  

Karty pracy wykonaj w podobny sposób jak robiliśmy to na zajęciach.  

 

Powodzenia 

 

UWAGA!!! 
W każdy wtorek widzimy się o godz. 17.00 – 18.00  oraz we środę  o godz. 9.15 do 10.15 na 

spotkaniu online (link na classroom).  

 

 

Środa 07.04.2021. 

 

Dzień dobry  

 

Na powitanie zapraszam Was drogie dzieci do zapoznania się z nowym układem tanecznym: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2T6eW_b3saQ 

 

Dzisiaj poznajemy również wielką literkę  „J”  i małą literkę „ j” .  

 

Karty pracy wykonaj w podobny sposób jak robiliśmy to na zajęciach. Opowiedz rodzicom! 

Jeżeli nie pamiętasz postępuj wg. poleceń. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2T6eW_b3saQ


 

 

A teraz mam kilka zagadek dla Was. Zobaczymy czy odgadniecie? 

Zagadka dla dzieci o hokeju na lodzie 

Między dwiema bramkami 

bielutkie boisko. 

Gra się krążkiem, bo dla piłki 

jest tutaj zbyt ślisko. 
 

Zagadka dla dzieci o siatkówce 

Zawodnicy grając w piłkę, 

rękami ją odbijają 

i wysoko ponad siatką 

drugiej drużynie podają. 
 

 

 Zagadka dla dzieci o pływaniu 

Zawodnicy na głowy, 

czepki zakładają. 

Rękami i nogami 

w wodzie poruszają. 

 

Zagadka dla dzieci o jeździe figurowej na lodzie 

Taniec jak na scenie, 

tylko buty nie te. 

Tancerze w tym tańcu 

noszą łyżwy zamiast baletek. 



 

Proszę wykonajcie karty pracy ze str. 64 i 65 ćwiczenia nr 3.  

 

 
 

 

 


