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PLAN PRACY NA KWIECIEŃ 2020R. W KRĘGU TEMATYCZNYM: NA WIEJSKIM PODWÓRKU
Wszystkich rodziców bardzo proszę o składanie wypełnionych kart pracy, prac plastycznych, zadań
z wyprawki w jednym miejscu – celem przekazania nauczycielowi do sprawdzenia prac dziecka w umówionym
później terminie. Prace przestrzenne proszę fotografować i przesyłać mms-em.
Proszę o wykonywanie fotografii podczas wykonywania przez dzieci zabaw bądź ćwiczeń ruchowych
i przesyłanie mms-em.
Jeśli dziecko nie wzięło z przedszkola kart pracy część 4, wyprawki, to jest możliwość wydrukowania
poszczególnych kart z Internetu – odpowiednie linki będę przesyłała do każdego zadania.
Karty pracy cz. 3 - https://podrecznikarnia.pl/oferta/seria-razem/szesciolatek-razem-uczymy-sie/cz-3-6-razemuczymy-sie.html
KRĄG TEMATYCZNY: NA WIEJSKIM PODWÓRKU
1.
14.04.2020R. – WTOREK
TEMAT DNIA: RODZICE I ICH DZIECI
I
„Sylaby do pary” – zabawa dydaktyczna.
Z kartoników z literkami ułóż sylaby:
ba
in
ca
gut
ran
ow
wa
ko
dyk
ra
kro
ku
Teraz dopasuj po dwie sylaby do siebie w taki sposób, aby powstały wyrazy – nazwy zwierząt z gospodarstwa
wiejskiego (kro – wa, ba – ran, in – dyk, ow – ca, ku – ra, ko – gut).
„Literowa kura” – zabawa dydaktyczna.
Na dywanie rozsypane są kartoniki z literami. Dzieci są kurami i swobodnie chodzą po sali. Na hasło opiekuna
„kury dziobią literę o” – dzieci szukają litery określonej przez opiekuna i stukają w nią palcem. Opiekun
wymienia różne litery.
Ćwiczenia poranne z piosenką „Głowa, ramiona” - https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE –
Dziecięca piosenka Głowa, ramiona kolana, pięty BZYK.TV
II
Temat zajęcia 1: „Zwierzęta i ich młode” – rozmowa na podstawie obejrzanego filmu.
Cele:
• Wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt hodowlanych oraz produktów pochodzących od zwierząt.
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
• Rozwijanie funkcji językowych.
• Wyrabianie pozytywnego stosunku do zwierząt.
Środki dydaktyczne: film o zwierzętach w gospodarstwie rolnym na wsi, Karta pracy cz. 3 s.73, kredki
Przebieg:
„Rodziny zwierząt” – nazywanie zwierząt dorosłych i młodych oraz miejsca, w którym mieszkają.
Obejrzyj film przedstawiający zwierzęta hodowlane na wsi, podaj nazwy samic, samców zwierząt
oraz ich młodych a także nazwę miejsca, w którym mieszkają:
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U – Zwierzęta w gospodarstwie rolnym na wsi – film
edukacyjny dla dzieci – lekcja po polsku
klacz – koń – źrebię
stajnia
owca – baran – jagnię
owczarnia
krowa – byk – cielę (cielak)
obora
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maciora (locha) – knur – prosiak
chlew
koza - kozioł – koźlęta
koziarnia
kura – kogut – kurczak
kurnik
kaczka – kaczor – kaczątko
kacznik
gęś – gąsior – gąsiątko
gęśnik
indyk – indyczka – indyczęta
indycznik
królowa pszczół - trutnie (samce) – robotnice (pozostałe pszczoły)

pasieka (zgrupowanie uli)

Podaj rozwiązanie zagadek z filmu (świnia, krowa, owca, koń, kura).
„Czym pokryte jest ciało zwierzęcia?”
Dzieci nazywają zwierzęta, opisują ich wygląd, zwracają uwagę na to, czym pokryte jest ciało zwierzęcia
[pióra, szczecina (sztywne włosy pokrywające skórę dzika lub świni), sierść].
„Co nam dają zwierzęta” – zabawa dydaktyczna.
W oparciu o obejrzany film dziecko wymienia nazwę zwierzęcia i co ono daje ludziom.
owca – wełna, mleko, mięso
kura – jajka, mięso
krowa – mleko (ser, śmietana, masło)
koza – mleko (ser)
gęsi – pierze, mięso, jajka
kaczki – jajka, mięso
indyk – mięso, jajka
świnia – mięso, tłuszcz
pszczoły – miód
„Zdrobnienia i zgrubienia” – zabawy językowe.
Dzieci tworzą zdrobnienia i zgrubienia do podanych słów:
kogut, kogucik, kogucisko
byk, byczek, byczysko
kot, kotek, kocisko
krowa, krówka, krówsko
osioł, osiołek, oślisko.
„Co to za zwierzę?” – układanie i rozwiązywanie zagadek.
Dziecko układa słowne zagadki o zwierzętach. Opisuje wygląd oraz upodobania zwierząt bez podawania jego
nazwy. Opiekun odgaduje nazwę zwierzęcia. Następnie dziecko dzieli jego nazwę na sylaby.
koń (koń)
owca (ow-ca)
krowa (kro-wa)
świnia (świ-nia)
koza (ko-za)
kura (ku-ra)
kaczka (kacz-ka)
gęś (gęś)
indyk (in-dyk)
pszczoła (pszczo-ła)
Karta pracy, cz. 3, s. 73
Pokoloruj litery, które tworzą nazwy podanych obrazków.
Temat dnia 2: „Muzykowanie” – zabawy muzyczno – słuchowe.
Cele:
• Rozwijanie umiejętności wybiórczego słuchania.
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• Rozwijanie zdolności szybkiego reagowania.
• Doskonalenie umiejętności improwizowania.
Środki dydaktyczne: dowolna muzyka, piosenka pt: „Dziadek fajną farmę miał”
Przebieg:
„Posągi zwierząt” – zabawa muzyczno – ruchowa.
Kiedy gra muzyka dzieci swobodnie poruszają się po sali. Gdy muzyka ucichnie dzieci zamieniają się w posągi
i stoją nieruchomo. Kiedy muzyka ponownie zacznie grać dzieci tańczą.
„Odgłosy zwierząt” – ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
Opiekun wymienia nazwę zwierzęcia, a dziecko odpowiada, co robi wskazane zwierzę i naśladuje odgłosy,
które wydaje:
krowa – muczy – muu, muu
kaczka – kwacze – kwa, kwa
koza – meczy – mee, mee
baran – beczy – bee, bee
indyk – gulgocze – gul, gul
kogut – pieje – kukuryku
świnia – chrumka – chrum, chrum
koń – rży – iha, iha
kura – gdacze – ko, ko
„Posłuchaj i powtórz” – zabawa rytmiczna.
Opiekun wyklaskuje dowolny rytm. Dziecko odtwarza układ rytmiczny w różnorodny sposób: podskakując,
uderzając dłonią o podłogę, uderzając dłońmi o swoje uda.
„Koniki grzebią ziemię” – zabawa z elementem równowagi.
Dzieci poruszają się po sali w rytm bębenka lub uderzania dłońmi o blat stołu lub podłogi. Na przerwę
zatrzymują się, stają na jednej nodze, a drugą naśladują jak koń grzebie w ziemi.
“Zwierzęta hodowlane” – zaśpiewaj piosenkę.
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q – Dziadek fajną farmę miał – Piosenki dla dzieci –
Old McDolnald po polsku – BZYK.TV
2.
15.04.2020r. - ŚRODA
TEMAT DNIA: POTRAFIMY LICZYĆ
I
„Gadanie zwierząt” – słuchanie wiersza A. Olędzkiej.
Dziś zwierzęta przemówiły.
Gospodarzy obudziły.
Krowy muczą w swej oborze.
Kotek miauczy tu na dworze.
Konik w stajni głośno rży.
A w chlewiku świnka śpi.
Kury gdaczą gdzieś w kurniku.
Kogut pieje kukuryku.
Baran beczy be be be.
Koza na to me me me.
Kaczki kwaczą gdzieś nad stawem.
Piesek szczeka z nimi razem.
I tak sobie rozmawiały,
że dzień cały przegadały.
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Wypowiedz się na temat wiersza:
- Gdzie muczą krowy? (Krowy muczą w oborze.)
- Co robi w stajni koń? (Koń w stajni głośno rży.)
- Gdzie śpi świnka? (Świnka śpi w chlewiku.)
- Co robią kury w kurniku? (Kury w kurniku gdaczą.)
- Gdzie kwaczą kaczki? (Kaczki kwaczą nad stawem.)
Karta pracy, cz. 3, s. 74.
W pustym prostokącie narysuj zwierzę, które ukryło się na obrazku.
Temat 1: „Gdzie jest więcej, a gdzie mniej” – porównywanie liczebności zbiorów.
Cele:
• Doskonalenie umiejętności przeliczania oraz porównywania liczebności zbiorów.
• Rozwijanie zdolności matematycznych.
• Rozwijanie logicznego myślenia.
Środki dydaktyczne: obrazki zwierząt z gospodarstwa wiejskiego, kartka, ołówek, kredki
Przebieg:
„Gdzie to narysować?” – zabawa dydaktyczna.
Przeczytaj podane wyrazy: kot, sok, ekran, buda, worek, koza, lok, las, woda, wagon, noga, osa, lalka, oko,
kula, nos, sroka, but, smok, balon, ser, notes.
Przegłosuj każdy z nich, policz i powiedz, ile jest głosek w każdym z wyrazów.
Narysuj ołówkiem i pokoloruj na kartce rysunki, ilustrujące przeczytane wyrazy w miejscu pod odpowiednią
cyfrą, która oznacza ilość głosek w danym wyrazie. (Kartkę odłóż do innych prac.)
3
Kot
Sok
Lok
Las
Osa
Oko
Nos
But
Ser

4
Buda
Koza
Woda
Noga
Kula
Smok

5
Ekran
Worek
Wagon
Lalka
Sroka
Balon
Notes

„Kto ma ile nóg” – przeliczanie.
Opiekun czyta kolejno nazwy zwierząt z gospodarstwa: krowa, kura, koń, gęś, świnia, indyk, owca, kaczka,
koza, królik. Dziecko podaje, ile nóg ma każde z nich. Odpowiada, których zwierząt jest więcej, tych z dwoma
czy tych z czterema nogami?
zwierzęta z 4 nogami
zwierzęta z 2 nogami:
krowa
kura
koń
gęś
świnia
indyk
owca
kaczka
koza
królik
„Co słychać na początku” – tworzenie zbiorów.
Dziecko wymienia nazwy zwierząt z gospodarstwa, w których na początku słychać głoskę „k” i pozostałych
zwierząt. Zastanów się, których nazw zwierząt jest więcej, tych rozpoczynających się na głoskę „k” czy tych,
które rozpoczynają się na inną głoskę niż „k”?
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Nazwy zwierząt rozpoczynające się na głoskę „k”
kura, kaczka, krowa, koń, koza, królik

Pozostałe nazwy zwierząt
gęś, indyk, świnia, owca

„Ile sylab jest w nazwie?” – porównywanie liczebności zbiorów.
Dziecko wymienia zwierzęta, których nazwa składa się z jednej sylaby (koń, gęś) oraz zwierzęta,
których nazwa składa się z dwóch sylab (kura, indyk, świnia, kaczka, krowa, koza, królik, owca). Porównaj,
których zwierząt jest więcej – tych, których nazwy składają się z jednej czy z dwóch sylab.
zwierzęta, których nazwa składa się z 1 sylaby:
koń, gęś

zwierzęta, których nazwa składa się z dwóch sylab:
kura, indyk, świnia, kaczka, krowa, koza, królik, owca

„Zapamiętaj kolejność” – zabawa dydaktyczna.
Wymień nazwy zwierząt z obrazków po kolei, zaczynając od lewej strony (gęś, kaczka, indyk, koza, świnia,
owca). Zaprezentuj zwierzęta w kolejności występowania, naśladując ich głosy.

A teraz nie patrząc na obrazki, powtórz głosy zwierząt w takiej samej kolejności.
Karta pracy cz. 3 s. 76
Narysuj ołówkiem w czerwonej ramce po prawej stronie taki sam wzór.
Temat 2: „Na wiejskim podwórku” – ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 33.
Cele:
• Zapoznanie się z zasadami zabawy „Wróżki, Reksio, Kurczak”.
• Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
• Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.
Środki dydaktyczne: kula z kolorowej kartki papieru
Forma: ćwiczenia kształtujące ramiona i tułów
Przebieg:
Część wstępna:
Zabawa orientacyjno – porządkowa „Wróżka, Reksio, Kurczak”.
Dzieci biegają po sali, na hasło podane przez opiekuna muszą dobrać się w odpowiednie formy ustawienia
i tak: - na hasło:
- „Wróżai” - dziecko biega po sali machając rękami,
- „Reksio” – dziecko wykonuje jedną pompkę, opierając się kolanami o podłoże,
- „Kurczak” - dziecko wykonuje przysiad z rękami uniesionymi nad głową, tworząc dach.
Część główna:
„Ćwiczenia z papierową kulą”
Dziecko zgniata kolorową kartkę, formując z niej kulę do ćwiczeń.
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Ćwicz na boso:
- trzymając kulę w prawej dłoni, wykonuj krążenie prawego ramienia w przód, zmiana ręki,
- ćwiczenie jak wyżej tylko w tył, zmiana ręki,
- podrzucaj kulę i próbuj klasnąć z przodu w dłonie i złapać kulę,
- ćwiczenie jak wyżej tylko klaszczemy za plecami,
- ćwiczenie jak wyżej tylko klaszczemy raz pod jednym kolanem raz pod drugim,
- rozkrok obunóż, opad tułowia w przód w prawej ręce kula, przekładanie kuli z ręki do ręki wokół kolan, kula
zatacza ósemki, zmiana kierunku przekazywania kuli,
- siad rozkroczny, kula leży na podłodze między nogami, wykonaj skłon tułowia w przód jednocześnie starając
się tak dmuchnąć w kulę, żeby się przemieściła do przodu, wyprost, powtarzamy 6 razy,
- w leżeniu na brzuchu ramiona wyciągnięte przed twarzą, w dłoniach kula, wznos tułowia w górę
z jednoczesnym oderwaniem łokci od podłogi i podrzuceniem kuli w górę, podczas ćwiczenia ręce są
wyprostowane, powtarzamy 3 serie po 5 powtórzeń,
- w siadzie prostym z tyłu podpartym, kula leży po prawej stronie nóg, dziecko przenosi wyprostowane nogi
nad kulą z jednej strony na drugą, powtarzamy 10 razy.
Część końcowa:
Ćwiczenie oddechowe:
Postaraj się przedmuchać papierową kulę z jednego końca pokoju na drugi. Możesz powtórzyć ćwiczenie
w druga stronę – z powrotem. Odłóż kulę.
3.
16.04.2020r. CZWARTEK
TEMAT DNIA: ZWIERZĘTA KONCERTUJĄ
I
„Alfabet ze sznurka” – zabawa.
Dziecko losuje kartonik z literą i układa na dywaniku jej kształt ze sznurka (sznurowadła, tasiemki, itp.).
Należy kilkakrotnie wylosować literę.
Karta Pracy, cz. 3, s. 75.
Przeczytaj zdania samodzielnie lub z pomocą opiekuna.
Temat 1: „Koncert w wiejskiej zagrodzie”
Cele:
 Rozwijanie poczucia rytmu.
 Doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania na sygnał dźwiękowy.
 Doskonalenie umiejętności rozróżniania dźwięków wysokich i niskich.
 Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
Środki dydaktyczne: film „Dźwięki wysokie i niskie”, piosenka „Wesołe gąski”
Śpiewaj piosenkę o wesołych gąskach i naśladuj ich ruchy - https://www.youtube.com/watch?
v=mBXIDaC_tkg - Śpiewające Brzdące – Wesołe gąski – Piosenki dla dzieci
Poproś opiekuna o włączenie filmu. Wsłuchuj się i wykonuj usłyszane polecenia. (Proszę o przesłanie
zdjęcia) - https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU – Lekcja 2 – Dźwięki wysokie i niskie
W PODSKOKACH
Temat 2: „Kurczak” – łączenie elementów z papieru.
Cele:
• Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami drobnych elementów.
• Wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy.
• Kształtowanie nawyku do porządkowania stanowiska pracy po wykonanym zajęciu.
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Środki dydaktyczne: rolka po ręcznikach kuchennych lub papierze toaletowym, kartka białego, żółtego
i pomarańczowego papieru, nożyczki, klej, czarny marker lub pisak, obrazki kwoki i kurcząt.
„Rozmowy ptaków z gospodarstwa” – zabawa orientacyjno – porządkowa z elementami ćwiczeń
ortofonicznych.
Dziecko spaceruje po pokoju przy dźwiękach piosenki.
Na pierwszą przerwę w muzyce zatrzymują się jako kury i głośno gdaczą: ko, ko.
Na drugą przerwę zatrzymują się kaczki i mówią: kwa, kwa.
Na trzecią przerwę odzywają się gęsi: gę, gę, gę.
Przebieg:
„Kurczak” – słuchanie wiersza.
Duża kwoka, szare piórka.
A kurczaczek żółta kulka.
To jest mama, to jest synek.
I jest jeszcze pięć dziewczynek.
Każda żółta tak jak słońce,
tak jak kwiaty gdzieś na łące.

Wypowiedzi dziecka pełnym zdaniem na temat wiersza:
- Czyją mamą jest kwoka? (Kwoka jest mama kurcząt.)
- Jak wygląda kwoka? (Kwoka jest duża i ma szare piórka.)
- Jak wygląda kurczaczek? (Kurczaczek wygląda jak żółta kulka.)
- Do czego porównany jest kolor kurczaczków? (Kolor kurczaczków porównany jest do słońca i kwiatów
na łące.)
Podanie tematu pracy i wyjaśnienie sposobu jej wykonania – „Kurczak”:
- posmaruj rolkę klejem i owiń ją kawałkiem żółtego papieru
- narysuje na pomarańczowej kartce grzebień, dziób i nogi kurczaka i wytnij
- narysuj i wytnij na żółtej kartce dwa skrzydełka
- przyklej je w odpowiednich miejscach do rolki
- dorysuj czarnym markerem lub pisakiem oczka
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Sprzątnięcie stanowisk pracy.
Prezentacja kurczaków – dołącz do innych prac, np. do wielkanocnego zająca czy jajeczek z rzeżuszką.
(zdjęcie)
Karta pracy, cz. 3, s. 72.
Naucz się rymowanki na pamięć. Rysuj koguta po śladzie, a następnie pokoloruj go według wzoru.
Kukuryku, kukuryku,
witaj młody koguciku.
Gdzie są twoje kury dwie?
Kukuryku kto to wie?
„Co słyszysz na początku” – zabawa słowna.
Chętne dzieci wyróżniają głoski na początku słów podanych przez opiekuna.
Zatańcz i zaśpiewaj do piosenki - https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 – Mini Disco - Kaczuszki
4.
17.04.2020r. - PIĄTEK
TEMAT DNIA: DZIEŃ Z ŻYCIA ZWIERZĄT
I
„Czy to prawda?” – quiz.
Opiekun czyta zdania. Gdy dziecko usłyszy zdanie prawdziwe, klaszcze w dłonie. Gdy zdanie jest fałszywe,
tupie nogą.
Słowo „indyk” ma dwie sylaby. (Prawda)
Słowo „owca” rozpoczyna się na „w”. (Fałsz)
Słowo „kotek” kończy się na „k”. (Prawda)
Słowo „baran” rozpoczyna się na „p”. (Fałsz)
Słowo „krowa” kończy się na „o”. (Fałsz)
Temat 1: POŻYTECZNE ZWIERZĘTA
Cele:
 Wdrażanie do uważnego słuchania.
 Wzbogacanie wiedzy na temat pokarmów spożywanych przez zwierzęta.
 Zachęcanie do wypowiadania się całym zdaniem.
Środki dydaktyczne: wiersz „Wiejskie podwórko” Doroty Kossakowskiej, film, obrazek
Przebieg:
„Wiejskie podwórko” – słuchanie wiersza.
W gospodarstwie wujka gwarno i wesoło.
Od samego rana piknik pod stodołą.
Baran z owcą beczą, krowa głośno ryczy.
A kurczaków tyle, że ich nikt nie zliczy.
Odeszły od kwoki, teraz piszczą, skrzeczą.
Gdy zobaczą kwokę, to do niej polecą.
Koza skubie trawę, sama je śniadanie,
bo jej mąż pan kozioł stoi dziś przy sianie.
W tej ogólnej wrzawie słychać rżenie koni.
Kiedy się rozpędzą nikt ich nie dogoni.
Osioł patrzy z boku, nie wie co ma robić.
Też swą obecnością piknik chce ozdobić.
Wreszcie jest gospodarz, niesie coś pysznego.
Będzie więc jedzenie tutaj dla każdego.
Trawę dziś dostanie owca, koń i krowa.
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Dla osiołka porcja też już jest gotowa.
Kogut oraz kury mają pyszne zboże.
To w niesieniu jajek na pewno pomoże.
Każdy uczestniczy w wesołej zabawie.
Kiedy się najedzą, odpoczną na trawie.
Wypowiedzi dzieci całym zdaniem na podstawie wiersza:
- Co odbywa się od rana pod stodołą wujka? (Rano pod stodołą wujka odbywa się piknik.)
- Dlaczego koza sama skubie trawę? (Koza sama skubie trawę, ponieważ kozioł je siano.)
- Co gospodarz przyniósł zwierzętom? (Gospodarz przyniósł zwierzętom coś pysznego.)
- Kto dostanie trawę? (Trawę dostanie owca, koń, krowa i osiołek.)
- Kto zje ziarna zbóż? (Ziarna zbóż zje kogut oraz kury.)
- W czym pomoże kurom zjedzenie pysznego zboża? (Zjedzenie zboża pomoże kurom w niesieniu jajek.)
- Co zrobią zwierzęta, gdy będą najedzone? (Zwierzęta będą odpoczywać.)
Zapoznaj się z filmem i dowiedz się, co musi się wydarzyć, aby można było kupić mleko w sklepie. https://www.youtube.com/watch?v=xJRi9ykdZP0 – Skąd się bierze mleko?
Poproś opiekuna, aby przeczytał tekst o tym, skąd się bierze mleko:
Babcia i dziadek Marty mieszkają na wsi. Zajmują się hodowlą krów. Krowy mieszkają w oborze,
która codziennie jest sprzątana. Ściany wyłożone kaflami, każdego dnia są myte i spłukiwane ciepłą wodą.
Krowy muszą być czyste i zdrowe. Często odwiedza je pan weterynarz i sprawdza czy nic im nie dolega.
Mleko, które dają przez cały rok jest bardzo zdrowe. Krowy dojone są każdego dnia. Można to robić ręcznie
lub przy pomocy elektrycznej dojarki. Następnie w specjalnych pojemnikach, zwanych cysternami, mleko
wiezie się do mleczarni. Tam zostaje dokładnie zbadane czy nie zawiera bakterii, które mogą wywołać
choroby. Mleko szybko się psuje, dlatego musi być szybko przetworzone. Otrzymuje się z niego: jogurty, sery,
mleko w proszku, kefiry, lody, śmietanę, masło, maślankę. Część rozlewa się do butelek i kartonów. Gotowe
produkty rozwożone są do sklepów.

W oparciu o poniższy obrazek podejmij próbę opowiedzenia skąd się bierze mleko i przetwory typu ser,
jogurt, masło.
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Opowiadanie „U wujka Jurka Na wsi” autor: A. Antonowicz
Przeczytaj tekst pod obrazkiem:

„U wujka Jurka na wsi”
Tosia jest u wujka Jurka na wsi.
Stoi obok domu.
- A to co? – pyta.
- To kurnik. Na wsi jest wiele kur.
Wujek Jurek karmi kurki - sypie im ziarna.
Wujek lubi karmienie kur.
Tosia biega po trawie.
- O! Jak kolorowo! Wiosna to pora na kwiaty!
Tosia zbiera tulipany. Niesie je do domu.
Naleje wody i wstawi je do wazonu.
Opowiedz, o czym jest opowiadanie. Narysuj do niego obrazek. (Proszę o przesłanie zdjęcia.)
Temat 2: „Na wiejskim podwórku” – ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 33.
Cele:
• Zapoznanie się z zasadami zabawy „Wróżki, Reksio, Kurczak”.
• Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
• Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.
Środki dydaktyczne: kula z kolorowej kartki papieru
Forma: ćwiczenia kształtujące ramiona i tułów
Przebieg:
Część wstępna:
Zabawa orientacyjno – porządkowa „Wróżka, Reksio, Kurczak”.
Dzieci biegają po sali, na hasło podane przez opiekuna muszą dobrać się w odpowiednie formy ustawienia
i tak: - na hasło:
- „Wróżai” - dziecko biega po sali machając rękami,
- „Reksio” – dziecko wykonuje jedną pompkę, opierając się kolanami o podłoże,
- „Kurczak” - dziecko wykonuje przysiad z rękami uniesionymi nad głową, tworząc dach.
Część główna:
„Ćwiczenia z papierową kulą”
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Dziecko zgniata kolorową kartkę, formując z niej kulę do ćwiczeń.
Ćwicz na boso:
- trzymając kulę w prawej dłoni, wykonuj krążenie prawego ramienia w przód, zmiana ręki,
- ćwiczenie jak wyżej tylko w tył, zmiana ręki,
- podrzucaj kulę i próbuj klasnąć z przodu w dłonie i złapać kulę,
- ćwiczenie jak wyżej tylko klaszczemy za plecami,
- ćwiczenie jak wyżej tylko klaszczemy raz pod jednym kolanem raz pod drugim,
- rozkrok obunóż, opad tułowia w przód w prawej ręce kula, przekładanie kuli z ręki do ręki wokół kolan, kula
zatacza ósemki, zmiana kierunku przekazywania kuli,
- siad rozkroczny, kula leży na podłodze między nogami, wykonaj skłon tułowia w przód jednocześnie starając
się tak dmuchnąć w kulę, żeby się przemieściła do przodu, wyprost, powtarzamy 6 razy,
- w leżeniu na brzuchu ramiona wyciągnięte przed twarzą, w dłoniach kula, wznos tułowia w górę
z jednoczesnym oderwaniem łokci od podłogi i podrzuceniem kuli w górę, podczas ćwiczenia ręce są
wyprostowane, powtarzamy 3 serie po 5 powtórzeń,
- w siadzie prostym z tyłu podpartym, kula leży po prawej stronie nóg, dziecko przenosi wyprostowane nogi
nad kulą z jednej strony na drugą, powtarzamy 10 razy.
Część końcowa:
Ćwiczenie oddechowe:
Postaraj się przedmuchać papierową kulę z jednego końca pokoju na drugi. Możesz powtórzyć ćwiczenie
w druga stronę – z powrotem. Odłóż kulę.
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