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Dzień dobry Kochani Witajcie w kolejnym dniu naszej zabawy na odległość. W tygodniu 

będziemy rozmawiać o zdrowiu, dowiecie się co jest dobre dla Waszego brzuszka, jak 

prawidłowo dbać o zęby i co robić by zachować dobrą formę a dziś nauczycie się prostej 

piosenki i trochę poćwiczycie. Jeśli jesteście gotowi to zaczynamy. 

 

                          

 

Część I 

1. Na dzień dobry wymyślcie jakiś gest na powitanie; przekażcie go osobie która jest z 

Wami; a teraz niech Ona zrobi to samo 

2. Stańcie teraz z Waszym partnerem naprzeciwko siebie. Partner jest lustrem, w którym 

się przeglądacie; zróbcie więc jakieś śmieszne miny, fajne figury; pamiętajcie, by 

zrobić zmianę 

Część II                                               

Posłuchajcie teraz piosenki Piotra Rubika i spróbujcie zapamiętać do czego Was ta piosenka 

namawia 

https://youtu.be/HjRiJUHnCuw 

Podobała Wam się piosenka? To bardzo się cieszę.  

Do czego zatem namawiała Was ta piosenka? 

https://youtu.be/HjRiJUHnCuw


Bardzo dobrze! Jak waszym zdaniem powinniśmy dbać o zdrowie? 

Posłuchajcie raz jeszcze tej piosenki i zastanówcie się, z ilu części składa się ta piosenka. Czy 

potraficie wyodrębnić w niej refren? 

Zadanie na cały tydzień: słuchajcie często tej piosenki i spróbujcie się jej nauczyć 

Część III 

Jednym ze sposobów na zachowanie zdrowia jest gimnastyka 

                                                        

 

1. Stajemy w lekkim rozkroku i wyciągamy ręce wysoko w górę – dotykamy sufitu i 

delikatnie opadamy w dół – dotykamy podłogi (postarajcie się to zrobić nie uginając 

kolan); 

 

2. Weźcie teraz małą piłkę lub maskotkę. Podrzucajcie ją i łapcie; możecie też rzucać z 

partnerem. 

 

 

3. Unieście prawą nogę i przełóż pod nią maskotkę; zróbcie to samo pod lewym 

kolanem. 

 

4. Ułóżcie kilka maskotek jedna za drugą  (zachowajcie odstępy pomiędzy nimi). W 

jedną stronę przeskakujcie obunóż przez maskotki, w drugą stronę przejdźcie 

pomiędzy nimi na czworaka (kolana nie dotykają podłogi). 

 

 

5. Chwyćcie teraz małą maskotkę palcami stopy i przenieście ją w wyznaczone przez 

rodziców miejsce. 

 

6. Połóżcie się teraz na plecach, maskotkę chwyćcie stopami i przełóżcie ją za głowę; 

starajcie się mieć wyprostowane nogi. 

 



7. Lubicie jeździć na rowerze? Doskonale przejedziemy się zatem pokażcie jak się 

jeździ. W pozycji leżącej na plecach, zegnijcie nogi w kolanach i kręćcie koła licząc 

do 10. 

 

 

8. Czas na odpoczynek. Pozostańcie w pozycji leżącej na placach, połóżcie sobie 

maskotkę na brzuchu i głęboko oddychajcie. Czy Wasza przytulanka porusza się w 

górę i w dół? Doskonale  

 

https://youtu.be/ECG26fw1i_c 

 

Dziękuję Wam za wspólną zabawę. Pozdrawiam serdecznie. Buziaki 

 

https://youtu.be/ECG26fw1i_c

