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Szanowni Rodzice 

Pierwsze zajęcia to edukacja językowa. Słuchanie opowiadania N. na podstawie 

baśni Hansa Christiana Andersena „Księżniczka na ziarnku grochu”. Cele: rozwijanie 

mowy; zapoznanie z Hansem Christianem Andersenem – duńskim pisarzem 

Drugie zajęcia to edukacja zdrowotna i bezpieczeństwo;  ćwiczenia ruchowe- 

rozwijanie sprawności fizycznej 

 Kochane dzieci: 

Nasze I zajęcia to wycieczka do jednego z europejskich krajów. Dowiecie się kilku 

ciekawostek o tym kraju i poznacie sławnego pisarza. 

Drugie zajęcia to zajęcia ruchowe. Przygotujcie plastikowe kręgle lub butelkę 

plastikową. 

Zajęcia 1 

1) Zapraszam na prezentację multimedialną 

2) Otwórzcie swoje karty pracy (fioletowe książki) na stronie 34—35. Miłej 

pracy! 

Zajęcia 2  

1) Czas na trochę gimnastyki: 

 

•  Posłuszne kręgle. Dzieci manipulują kręglami: podają je sobie z jednej 

ręki do drugiej, z przodu, za plecami, pod kolanami; podrzucają i łapią. 

 • Ćwiczenie mięśni brzucha Jak najdalej w przód. Dzieci w siadzie 

prostym, kręgle trzymają w obu rękach. Wykonują skłon tułowia w przód, 

sięgając rękami jak najdalej w kierunku stóp (kolana proste).  

• Skręty Na prawo, na lewo. Dzieci w siadzie skrzyżnym, trzymają kręgle 

na głowach, przytrzymując je rękami, łokcie mają na zewnątrz. Wykonują 

skręty tułowia w prawo i w lewo; co pewien czas wykonują kilka rzutów i 

chwytów kręglami. 

 • Skrętoskłony Witamy stopy. Dzieci w siadzie rozkrocznym, kręgle 

trzymają oburącz w górze; wykonują skrętoskłon do lewej stopy – 

przywitanie jej (podczas ćwiczenia dzieci starają się nie zginać kolan, 

kręgle trzymają obiema rękami).  

• Ćwiczenie mięśni grzbietu Oglądamy kręgle. Dzieci leżą na brzuchu, 

trzymają kręgle w obu rękach przed twarzą. Unoszą głowę, prostują ręce; 

oglądają kręgle, wytrzymują przez chwilę. Potem powrót do leżenia – 

odpoczynek. 

 • Ćwiczenie mięśni brzucha Spotkanie. Dzieci leżą na plecach, trzymają 

kręgle w obu rękach wyciągniętych za głową. Jednocześnie wznoszą obie 

ręce i nogi – dążą do spotkania nóg z kręglami; potem powracają do 

pozycji wyjściowej.  
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• Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha Z nóg do rąk. Dzieci leżą na 

plecach, kręgle trzymają pomiędzy stopami. Przekazują kręgle do rąk za 

głową i powracają do siadu. Ponownie wkładają kręgle pomiędzy stopy i 

od nowa wykonują ćwiczenie 

• Ćwiczenia przeciw płaskostopiu Sprytne stopy. Dzieci w siadzie prostym 

podpartym, kręgiel mają pomiędzy stopami (pionowo). Krążą obunóż w 

prawo i w lewo. − Wałkują kręgle raz jedną, raz drugą stopą. − W siadzie 

podpartym – chwytają stopami kręgle i podnoszą je do góry 

Ćwiczenie utrwalające 

Układamy zdania. Proszę przypomnieć dzieciom, że każde zdanie zaczyna się dużą 

literą, a kończy kropką. Proponuję, aby dzieci podejmowały próby odczytywania 

zdań.http://pisupisu.pl/3/slowne-zabawy/ukladanki-zdan 

Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej 

http://pisupisu.pl/przedszkole/znajdz-litere-male-litery 

 

 

 

 

Życzę miłej zabawy i odkrywania radości ze wspólnych zabaw z dzieckiem!  

M. Grądzka 

 E. Truszkowska 
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