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Cele  naszych działań: 

- co to znaczy dbanie o aktywność́ fizyczną 

- dlaczego warto się̨ ruszać́ 

-  jak łączyć́ elementy ruchu w układy ćwiczeń́ 

 

Witajcie Smakusie  dzisiaj nasz ostatni dzień w tygodniu w którym zawsze mamy najwięcej 

tańca ruchu i piosenek . 

To piosenka podpowiedź co będziemy dzisiaj robić  

W tym czasie wskoczcie proszę w sportowe ubrania i zaczynamy  

https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is 

 

A na rozgrzewkę ćwiczenia zumba  poproście rodzica o odpalenie filmu zróbcie sobie trochę 

miejsca i zaczynamy zabawę . 

1. Zumba strat- stop  

https://youtu.be/In_aYUOYZ1o 

 

2. Gotowi na następną zabawę  poproście rodzica aby przeczytał wam wierszyk a wy 

spróbujcie naśladować zwierzęta i ich sposób poruszania się  tak jak opisane jest to w 

wierszyku , jeśli masz ochotę możesz nagrać swoje ćwiczenia i film wysłać na stronę  

WIERSZYK: 

Najpierw idziemy jak niedźwiedzie, ociężale, jak 

po sytym obiedzie, potem skaczemy jak żabki, 

prostując tylnie łapki, 

i jak rozgwiazda na dnie oceanu, robimy pajace 

na środku dywanu, następnie jak gepard 

biegniemy w miejscu, najszybciej jak umiemy, 

grzbiet wyginamy potem i nagle jesteśmy kotem, 

po to, by w psa zmienić się postać, ogonem pomerdać 

i chwilę tak postać, i nagle fruniemy jak ptaki, 

podniebne, wspaniałe rumaki, 

a już po chwili, na chwilę, jesteśmy pięknym motylem 

 

3. Dzisiaj coś dla przypomnienia nasza rytmika  poproszę zaproście w domu rodzeństwo do 

zabawy , pamiętajcie o uśmiechu i dobrej zabawie  

 

https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is
https://youtu.be/In_aYUOYZ1o


 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU&t=7s  

 

4.  Dla chętnych dzieci jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej dlaczego ruch jest tak 

ważny  proszę o obejrzenie krótkiego filmu na ten temat  

 

Film Dbaj o ruch i 
odżywianie. Bo bieganie i skakanie to energii wyzwalanie.mp4

 
5. A teraz wyzwanie na cały tydzień- chciałabym abyście spróbowali namówić rodziców 

na codzienny min 30 minutowy spacer – założyli karteczkę na której nakleicie lub 

narysujecie sobie odznakę za każdy dzień ze spacerem . Ciekawa jestem czy uda wam 

się  zebrać 7 naklejek . Ja tez dołączam do wyzwania i zaraz wybiorę się na spacer 

podziwiać paki na drzewach.  

6. Piosenka o ruchu i byciu zdrowym spróbujcie znaleźć w domy plastikową butelkę lub 

drewniane patyczki będziemy na nich wystukiwać rytm refrenu 

https://www.youtube.com/watch?v=ImUd_iXFFN4 

Od słów warto czasem do melodii wystukuj rytm refreny naraz dwa – może masz pomysł na 

czym jeszcze można wystukać rytm melodie piosenki spróbuj wymyśl domowe instrumenty i 

puść je w ruch  a może wolisz wymyśleć taniec opowiadający o ruchu – to pokaż do dzieła   

Brawo jestem z was dumna !!!! 

7.  To nagroda po całym tygodniu ciężkiej pracy jeżeli rodzic pozwoli zapraszam cię do 

zagrania w grę z Kubusiem  

• link do gry https://kubus.pl/gry-i-zabawy/ruszaj-sie 

 

A teraz życzę wam miłego weekendu odpoczywajcie i bawcie się dobrze  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=ImUd_iXFFN4

