
 

Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji ruchowo-muzycznej i mają  na celu: 

poznanie dyscyplin sportowych, przekonanie, że sport jest ważny w życiu człowieka, 

rozwijanie u dzieci potrzeby ruchu oraz nawyków zdrowotnych i ich rozwój fizyczny, jak 

również uwrażliwianie ich na muzykę, ćwiczenie pamięci, słuchu i narządów mowy. 

Przywitamy się piosenką pt.  "Skaczemy, biegniemy" ♫ ♫  
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 
 

Następnie dzieci dowiedzą się jakie znaczenie w życiu człowieka ma sport. Poznają też 
różne dyscypliny sportowe. 
 
W drugiej kolejności dzieci będą brały udział w zabawie sportowej pt. „Jaki ze mnie 
sportowiec”. Jest to  zabawa ruchowa z elementem zgadywania.  
Dzieci wykonają instrument bidegradalny, przypomną sobie piosenkę „Witaminki”                             
i podejmą próbę jej śpiewania, przy muzyce granej na wykonanym samodzielnie 
instrumencie.  
 
Na koniec wykonają zabawę ruchową, w którym będą musiały wykorzystać poznaną 
piosenkę.  
Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

             

Część I  

Kochane dzieci na początek dowiecie się jakie znaczenie ma dla człowieka 

sport. Musicie wiedzieć, że Kubuś lubi uprawiać sport, a najbardziej lubi 

jeździć na deskorolce. 

Sport przyczynia się do poprawy zdrowia, ale nie tylko przyczynia się bowiem również                   

do poprawy nastroju i samopoczucia (jak to się mówi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch”). 

Uprawianie sportu daje nam też zadowolenie, dzięki niemu możemy rozwijać nasze 

zainteresowania, a kiedy uprawiany jest zawodowo, daje sławę i pieniądze. Sport jest 

niezbędny przy zdrowej diecie do prawidłowego rozwoju dzieci i  ich zdrowia. 

Kochane dzieci dyscypliny sportowe mogą być różne, dla was wybraliśmy 

specjalne te, które mogą uprawiać też dzieci w waszym wieku: 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA


 

 

                                                
 

Przy pomocy poniżej zamieszczonych obrazków dowiecie się jakie mogą być 

dyscypliny sportowe.  Oto niektóre z nich: 

       
Bieganie 

                                                   

Koszykówka     

                          

Piłka nożna 



                        

Pływanie 

Należy pamietać, żew można też pływać na desce, na żaglach, łódką itp. 

 

Jazda na rowerze 

Można też jeździć na rolkach, hulajnodze, deskorolce, desce i itp. 

        

Jazda konna 

 

Sporty walki 



                       

Gimnastyka Należy pamietać, że gimnastyka może być różna i można do niej stosować 

np. hula hop, skakankę, drążki, woreczki, piłeczki i itp. 

                   

Dyscypliny zimowe.  
Dzieci zimą jeżdżą jeszcze na sankach i lepią bałwana. 

                              

Część II  
W drugiej kolejności dzieci będą brały udział w zabawie sportowej pt. „Jaki                
ze mnie sportowiec”. Jest to  zabawa ruchowa z elementem zgadywania. Ma ona na celu 

utrwalenie poznanych dyscyplin sportowych. 
Dziecko wymyśla dyscyplinę sportu i pokazuje ją za pomocą gestów rodzicowi, a zdaniem rodzica jest 
odgadnąć jaka to dyscyplina.  Po czym się zamieniają i tak pięć razy. Kto więcej dyscyplin odgadnie 
ten wygrywa. (Można przygotować zdrową słodką nagrodę). 

Dzieci wykonają instrument bidegradalny, przypomną sobie piosenkę 
„Witaminki” i podejmą próbę jej śpiewania, przy muzyce granej                                   
na wykonanym samodzielnie instrumencie.  
https://www.youtube.com/results?search_query=%23 

Dziecko wykonuje instrument bidegradalny np. do pustego pojemniczka                            

z pokrywką wsypujemy groch, fasolę, itp. Albo do kawałka kijka przywiązujemy nawleczone 

na sznurek koraliki, lub na okrągłe pudełeczko do prezentów naciągamy kawałek materiału                 

i mocujemy go w koło gumą robiąc w ten sposób bębenek. 
Strona internetowa z przykładowo wykonanymi instrumentami:  
https://www.powerofmelody.com/blog/12-instrumentow-muzycznych-do-zrobienia-samemu-za-grosze/ 

http://figlujemy.blogspot.com/2015/10/10-instrumentow-domowej-roboty.html 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23
https://www.powerofmelody.com/blog/12-instrumentow-muzycznych-do-zrobienia-samemu-za-grosze/
http://figlujemy.blogspot.com/2015/10/10-instrumentow-domowej-roboty.html


„Witaminki” 
Spójrzcie na Jasia, co za chudzina, 

Słaby, mizerny, ponura mina, 
A inni chłopcy silni jak słonie, 

Każdy gra w piłkę lepiej niż Boniek. 
 

Dlaczego Jasio wciąż mizernieje? 
Bo to głuptasek i witamin nie je! 

 
Witaminki, witaminki, 

Dla chłopczyka i dziewczynki, 
Wszyscy mamy dziarskie minki, 

Bo zjadamy witaminki. (X2) 
 

Wiśnie i śliwki, ruda marchewka, 
Gruszka, pietruszka i kalarepka, 

Kwaśne porzeczki, słodkie maliny, 
To wszystko właśnie są witaminy. 

 
Kto chce być silny i zdrowy jak ryba, 

Musi owoce jeść i warzywa! 
 

Witaminki, witaminki, 
Dla chłopczyka i dziewczynki, 

Wszyscy mamy dziarskie minki, 
Bo zjadamy witaminki. (X 2) 

 
 
 

      Część III    

Na koniec dziecko wykona zabawę ruchowo-muzyczną. 

Wraz z rodzicami poznacie teraz piosenkę pt. "Gimnastyka Smyka". 
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8 

Dziecko słucha uważnie słów piosenki, a następnie przy ponownym,                            

jej odtworzeniu, ćwiczy do niej, wykonując dokładnie to, o czym śpiewają                    

w piosence.   
Miłej zabawy :) 

                                                                                     Powodzenia !!! 

                                                 Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska.  

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8

