
Witamy Was kochani. To już ostatnie propozycje dla
Was przed wakacjami. Jeśli macie jeszcze chęci do ich
rozwiązywania to będzie nam bardzo miło.
Pozdrawiamy serdecznie.

Tematem bieżącym będzie temat 
pt. „Wakacje na sportowo”

Poniedziałek 22.06.2020r.

Temat dnia: Chciałbym być sportowcem

Ranek

Połącz kropki znajdujące się na dole karty. Pokoloruj obrazek.



Zajęcie edukacyjne

Dziecko słucha wiersza 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 da rady!
To dla zdrowia i urody
niezawodne są metody.

Rozmowa na temat wiersza: Co trzeba robić, aby być zwinnym i silnym? Jakie są 
niezawodne metody dla zdrowia i urody?

Zabawa przy piosence pt.” Zygzak „
https://www.youtube.com/watch?v=FAQ_Y0uQxZ4 

Zajecie popołudniowe

Ćwiczenie rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową.
• Dziecko toczy piłkę po linii wyznaczonej skakanką
• Dziecko gra w kręgle

Powiedz, jakie to sporty ? 



Wtorek 23.06.2020r.

Temat dnia: Zabawy na placu

Ranek

Zabawa ruchowo-naśladowcza pt. Uprawiam sport
Rodzic wyznacza skakanką lub sznurkiem linię, przy której ustawia się dziecko i 
próbuje rzucić piłką do przodu z zza głowy trzymając piłkę oburącz. Następnie 
dziecko próbuje od tej linii skakać w dal z miejsca.

Zajęcia edukacyjne

W co grają chłopcy? Pokoloruj rysunki chłopców i piłki





Zajęcie popołudniowe

Zabawa rozwijająca spostrzegawczość pt. Kto szuka, ten znajdzie

Dziecko rozgląda się po pokoju. Zadaniem dziecka będzie wyszukiwanie i nazywanie
przedmiotów, których cechy podaje rodzic, np. są niebieskie, występują podwójnie, 
można je kupić w sklepie papierniczym itp.

Znajdź drogę do środka kwiatuszka i pokoloruj obrazek dla taty z okazji jego święta.



Pisz po śladzie literek i uzupełnij certyfikat imieniem swojego Taty.



Środa 24.06.2020r.

Temat dnia: Ćwiczenia sportowo- słuchowe
 
Ranek

Rozwiązywanie zagadek sportowych.

Skoki, biegi, gimnastyka
wspólną nazwę mają.
Jakie je wszystkie razem
ludzie nazywają? 

Zawodnicy na głowy,
czepki zakładają.
Rękami i nogami
w wodzie poruszają 

Zawodnicy grając w piłkę,
rękami ją odbijają 
i wysoko ponad siatką
drugiej drużynie podają. 

Każdy sportowiec marzy o tym,
ażeby zdobyć srebrny lub złoty. 

Piruety wykonuje
po tafli lodowiska,
i wcale się nie lęka
że tafla bardzo śliska.

Zajęcia edukacyjne

Ćwiczenie słuchowe z piłką. Rodzic trzyma dowolny obrazek lub mówi wyraz 
głośno, ( np. kot, płot, okno, rower,brama itd...) zadaniem dziecka jest podzielenie 
wyrazu na głoski lub sylaby. Dzielenie to dziecko łączy z odbijaniem piłki o podłogę 
– jedno odbicie, jedna głoska lub sylaba.



Zabawa Podaj słowo

Zabawę rozpoczyna rodzic, rzucając piłkę do dziecka i wymawiając głoskę , np. u. 
Dziecko łapie piłkę, mówi słowo rozpoczynające się tą głoską. Następnie odrzuca 
piłkę do rodzica wymawiając inną głoskę, zadaniem rodzica jest wypowiedzenie 
słowa na tą głoskę.

Zajęcia popołudniowe

 



Pokoloruj pola z kropką



Czwartek 25.06.2020r.

Temat dnia: Jak lubię czynnie odpoczywać

Ranek

Ćwiczenia ruchowo-naśladowcze Jedziemy na rowerkach.
Dziecko kładzie się na dywanie, naśladuje nazwę na rowerku mówiąc:
Na wycieczkę wyruszamy,
raz i dwa, raz i dwa,
Tata jedzie obok mamy,
z tyłu- nas ma.

Zajęcie edukacyjne

Przebiegnięcie przez slalom- tor przeszkód ułożony przez rodzica
Rodzic układa w dwóch rzędach po cztery krzesełka. Na końcu każdego rzędu 
ułożone jest kółeczko z szarfy lub sznurka. Dziecko pokonuje najpierw jeden rząd a 
potem drugi na czas. Biegnie slalomem między krzesełkami, przechodzi przez szarfę,
następnie w ten sam sposób pokonuje drugi rząd.

Ćwiczenie relaksacyjne Odpoczynek u babci. 
Dziecko leży wygodnie na kocyku lub dywanie, nogi ma wyciągnięte, ramiona 
ułożone wzdłuż tułowia tak, aby się nie dotykały. Dziecko leży i oddycha spokojnie.

Zajecie popołudniowe

Narysuj kredkami na kartce papieru swój ulubiony sport.



Piątek, 26.06.2020

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. Wycieczka na stadion.

Chętnie wybrałabym się z wami na nasz odnowiony stadion.

Niestety, dziś mogę was tylko zabrać na wirtualny spacer na Stadion Narodowy 

w Warszawie. Obejrzyjcie proszę filmik: https://www.youtube.com/watch?

v=jnuBWDarHUk 

– Czy podobał ci się stadion?

– Czy  w klubach sportowych pracują tylko sportowcy?

– Czy byłaś/eś kiedyś na meczu lub zawodach sportowych odbywających 

się ma stadionie?

– Czy chciałabyś/chciałbyś zostać sportowcem? Dlaczego?



– Jak myślisz, jak wygląda praca sportowca? Co muszą robić, aby osiągnąć 

dobre wyniki?

Pokoloruj obrazek według woru.

3. Wspólny rysunek.

Zaproś do zabawy wszystkich członków swojej rodziny. Im was będzie więcej, 

tym będzie weselej. Każdy uczestnik zabawy otrzymuje kartkę i kredki. Każdy 

zaczyna rysować to na co ma ochotę. Po chwili, mama lub tata mówią STOP i 

podajemy kartkę swojemu sąsiadowi, zgodnie z ruchem zegara. I tak bawimy 

się i rysujemy do momentu, aż wróci do was wasza kartka. Oglądamy, 

śmiejemy się i opowiadamy o powstałych „cudakach”.

                                                                                  Powodzenia!



Poniedziałek 29.06.2020 

Nasze propozycje spędzenia czasu 
Rozwiąż krzyżówkę wspólnie z rodzicem. 
Odgadnij hasła a mama lub tato niech wpisze nazwy sprzętów
 w krzyżówkę.



Wybierz i zakoloruj sylaby, które utworzą nazwy obrazków. Pokoloruj rysunki



Dobierz sporty dzieciom. Połącz dzieci z akcesoriami do uprawiania sportu. 



Wtorek 30.06.2020
Nasze propozycje spędzenia czasu 

Pokoloruj mandalę



Czego brakuje każdemu ze sportowców? Wytnij obrazki znajdujące się po prawej 
stronie i przyklej tam, gdzie powinny się znaleźć lub połącz brakujące przedmioty 
ze sportowcem. Pokoloruj obrazki.



Poniżej dyplom dla każdego  muchomorka do wydrukowania:) za wspólnie spędzony
czas, rozwiązywanie zadań i wspólne zabawy. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia 
w przedszkolu.



Szanowni rodzice dziękujemy za zaangażowanie i współpracę w procesie zdalnego
nauczania.


