
Temat tygodnia: Chciałbym zostać sportowcem 

Propozycje zdań dla dzieci z grupy „Biedronki” 

 

Wtorek 06.04.2021 

 

Zabawa rozwijająca mowę – Sposób na nudę, na podstawie wiersza Marii 

Kownackiej „Słoneczko po deszczu”. 

"Słonko po deszczu" 

Pada deszczyk! Pada deszczyk! 

I po liściach tak szeleści… 

Kap! Kap! Kap!  

(dziecko w przysiadzie bębni rytmicznie palcami o podłogę) 

Zatuliły kwiatki płatki, 

główki chylą do rabatki! 

Kap! Kap! Kap! 

(dziecko opuszcza nisko głowę) 

Deszcz ustaje – płyną chmury – 

kwiaty wznoszą się do góry. 

Ho! Ho! Ho! 

(dziecko wznosi stopniowo głowę i ramiona) 

Wiatr tu pędzi na wyścigi, 

wiatr kołysze nam łodygi! 

Wiu! Wiuu! Wiuuu! 

(dziecko w rozkroku kołysze się na boki) 

Biegną dzieci tu z ochotą: 

Uważajcie – takie błoto! 

Wiu! Wiuu! Wiuuu! 

(dziecko biegnie na palcach) 

Byle słonko nam nie zaszło – 

róbmy prędko z błota – masło! 

Chlap! Ciap! Ciap! 

(dziecko przebiera nogami w miejscu) 

Teraz – baczność – kroki duże – 

przeskoczymy przez kałużę! 

Hop! Hop! Hop! 



(bieg i podskoki) 

Już pogoda – słonko świeci, 

maszerują w pole dzieci – 

Raaz – dwaa – trzyy! 

(dziecko maszeruje rytmicznie, akcentując stopą pierwszy krok, 

a klaskaniem krok następny) 

 

Zabawa ruchowo naśladowcza – Rób to, co ja 

Rodzic wykonuje proste ćwiczenia (np. podskoki, przysiady, skłony, do przodu, 

skłony w bok, wymachy nóg, rak), stojąc przed dzieckiem, a ono go naśladuje. 

 

Słuchanie wiersza -  Jadwigi Koczanowskiej „Gimnastyka” 

Gimnastyka to zabawa 

ale także ważna sprawa, 

bo to sposób jest jedyny 

żeby silnym być i zwinnym 

Skłony, skoki i przysiady 

trzeba ćwiczyć- nie ma rady! 

To dla zdrowia i urody 

niezawodne są metody. 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

- Co nam daje gimnastyka? 

- Co wykonujemy podczas gimnastyki? 

Ruchowa interpretacja wiersza 

 

Rytmiczne dzielenie słów związanych ze sportem (na sylaby) 

(Gim-nas-ty-ka), (skło-ny), (sko-ki), (przy-sia-dy) 

 

 

  

  



Środa 07.04.2021 

Ćwiczenia oddechowe na podstawie wiersza Ewy Małgorzaty Skorek 

„Rozpędzony pociąg”.   Rodzic czyta wiersz, a dziecko powtarza „czuk, czuk, 

czuk” 

Pędzi pociąg, pędzi 

przez lasy i pola, 

słychać turkot, furkot, 

to dudnią wciąż koła. 

Czuk, czuk, czuk... 

Czuk, czuk, czuk... 

  

Mknie pociąg po torach, 

huk rozlega się w lesie, 

to stukot wielu kół 

w lesie echem się niesie. 

Czuk, czuk, czuk... 

Czuk, czuk, czuk... 

 

Rysowanie na temat: Moje ulubione zabawy ruchowe na powietrzu.  

Dziecko wykonuje rysunek swoich ulubionych zabaw na powietrzu. 

 

 

-  

 



 

- Co robią dzieci ? 

- Co wy robicie na świeżym powietrzu? 

- Jakie zabawy ruchowe Wam się najbardziej podobają? 

 

Zabawa ruchowa przy piosence – Maskotki – kółeczko zabawa taneczna 

https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA 

 

 

Czwartek 08.04.2021 

Zabawa przy piosence – Jedzie pociąg z daleka 

https://www.youtube.com/watch?v=E0mJZtUP_yY 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA
https://www.youtube.com/watch?v=E0mJZtUP_yY


 

Rysowanie po śladzie wzorów piłek  

 

 

 

Zabawa ruchowa z elementem toczenia - Toczymy piłkę do celu. 

Dziecko układa na dywanie bramkę z klocków, a potem toczy do niej piłkę. 

 

Muzyczna gimnastyka -  ćwiczenia ruchowe 

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

 

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


Piątek 09.04.2021 

 

Rysowanie różnych kształtów palcem po dywanie   

Rodzic pokazuje figury. Dziecko próbuje narysować daną figurę na dywanie 

- Kółeczko, kółeczko będzie z Ciebie słoneczko itd. 

Rodzic wymyśla inne rymowanki 

 

Zabawa ruchowa przy piosence -  Głowa ramiona kolana pięty 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 

Dziecko koloruje obrazek roweru: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


Dziecko rysuje po śladzie: 

 

 

 


