
Wtorek 06.04.2021 r. 
Temat: Gimnastyka to zabawa. 
 

1. Kochani wykonujemy zadanie z karty pracy, cz.3 str. 62. 

Połączcie kropki znajdujące się na dole karty według podanego  
wzoru. 

 



 

2. Zapoznajemy się z literą J, j. 
3. Następnie pobawcie się z rodzicami, rodzeństwem w zabawę pt.: 

zgadywanka wyrazowa. Podajecie wyraz zaczynający się na literkę „ J , j ”, 
później przeciwnik i tak do wyczerpania możliwości. Wygrywa osoba 
która wymyśliła najwięcej wyrazów. 

4. A teraz ćwiczymy  https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4 

5. Drogi rodzicu jak możesz przeczytaj wiersz Jadwigi Koczaowskiej       
pt. 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. 
 

6. Wykonajcie kartę pracy, cz.3 str. 63 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4


Środa 07.04.2021 r. 
Temat: Ćwiczenia  sportowo – słuchowe. 
 

1. Dziś zaczniemy od zabawy wyobraźcie sobie, że jesteście 

zaczarowani.  
Dowolny taniec  przy nagraniu fragmentu utworu Antonia 
Vivaldiego Wiosna z cyklu Cztery pory roku. 

         https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o 
2. Karta pracy, cz.3 str. 64 i 65 

 

 

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


 
 

 
3. Teraz ćwiczenia z piłką. 

https://www.youtube.com/watch?v=IrbKAybwi2g 
4. Zabawa z wykorzystaniem rymowanki 

 

Maszerują dzieci drogą, raz, dwa, trzy!        

Lewą nogą, prawą nogą, raz, dwa, trzy! 

A nad drogą słonko świeci 

I uśmiecha się do dzieci, 

https://www.youtube.com/watch?v=IrbKAybwi2g


Raz, dwa 

Raz, dwa, trzy! 

 

Maszerują dzieci drogą, raz, dwa, trzy! 

Lewą nogą, prawą nogą, raz, dwa, trzy! 

Naprzód zuchy, naprzód śmiało, 

Będzie przygód tu nie mało, 

Raz, dwa 

Raz, dwa, trzy! 
 

5. Karta pracy, cz.3 str. 66 

 



 

Czwartek 08.04.2021 r. 
Temat: Jak lubię czynnie odpoczywać? 
 

1. Kochani wykonajcie rysunek dowolną techniką pt. Moja 
ulubiona forma czynnego  wypoczynku. 

          Po zakończeniu poproście rodziców o wysłanie zdjęć waszych     
          cudownych prac. 

2. Karta pracy, cz.3 str. 68 i 69 

 
 



 
 
 
 
 

 

3. Ćwiczymy 

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

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


4. Omawianie Piramidy aktywności fizycznej: 

Co należy robić najczęściej? 
Jakich czynności  wykonywać najmniej? 

 

.Omawianie Piramidy aktywności fizycznej: 

-Co należy robić najczęściej?

 

 
Piątek 09.04.2021 r. 

Temat: Na stadionie. 
 

1. Poruszaj 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. 
 

2. Zwiedzamy Stadion Narodowy | Najlepsze dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=L1LrrwvFQxg 

3. Karta pracy cz.3 str. 67 

 

 
 

4. Rodzinne zawody sportowe wg pomysłów dzieci. 

Praca do wyboru dla dzieci chętnych:  

Pokoloruj według wzoru. Czy wiesz, co to za symbol?  

https://www.youtube.com/watch?v=L1LrrwvFQxg


 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


