
Temat kompleksowy: „Moja ojczyzna - mieszkamy w Europie”                           
Termin realizacji: 04.05.2020r.- 08.05.2020r.

 Środa dn.06.05.2020r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Witamy Was w przestrzeni olimpijskiej.
Na  dzisiejszych  zajęciach  posłuchacie  piosenki  „Polska,  biało-czerwoni”,

postaramy  się  również  aktywnie  jej  słuchać,  wymachując  paskami  krepiny  czyli
będziemy  ilustrować  muzykę  ruchem.  Będziemy  również  ćwiczyć  podnoszenie,
wskazywanie, przekładanie z ręki do ręki różnych przedmiotów. 
Nasze zajęcia składają się z dwóch części: część I - główna, część II- popołudniowa
utrwalająca.  
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZĘŚĆ I

1. Na początek zaśpiewajcie na powitanie naszą piosenkę                                       
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

2. Teraz zachęcamy Was do posłuchania piosenki pt.  „Polska,  biało-czerwoni”
Link do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=9SAZhEivi14 
Tu mieszkamy każdy o tym wie
Tu biegamy tu bawimy się
Tutaj śmieci nie rzucamy
O porządek zawsze dbamy
I dlatego zaśpiewamy: Polska biało-czerwoni…

Tam przedszkole, a tu jest nasz dom
Posiejemy kolorowy klomb
Tu przyjaciół wszędzie mamy
Nigdy nie jesteśmy sami
I dlatego zaśpiewamy: Polska biało-czerwoni…

Tu rośniemy, a za parę lat
Samodzielnie wyruszymy w świat
Ale kiedyś powrócimy

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk
https://www.youtube.com/watch?v=9SAZhEivi14


Stare kąty odwiedzimy
Wtedy sobie zanucimy: Polska biało-czerwoni…

3. Prosimy,  teraz  byście  wzięli  do  rąk  po  jednym  pasku  krepiny:  białej
i  czerwonej.  Posłuchajcie  jeszcze  raz piosenki,  wymachujcie  w obie  strony
krepiną a na słowa w piosence „Polska biało-czerwoni” unieście ręce z krepiną
do góry. Powodzenia !

Poziom 1. Rodzic wspomaga ręce dziecka- metodą F. Affolter.
4. Teraz zapraszamy Was na ćwiczenia gimnastyczne. Potrzebne Wam będą: kulki

z gazet, kulki z foli aluminiowej oraz 2 poduszeczki typu „Jasiek”. 
Zaczynamy !
- prosimy, byście wzięli do rączek po jednej kulce z gazety, słuchając piosenki
„Polska,  biało-czerwoni”  podnoście  je  na  przemian  z  podłogi,  po  czym
przekładajcie jedną kulkę z rączki do rączki, 

– prosimy, byście wzięli do rączek po jednej kulce z foli aluminiowej, słuchając
piosenki  „Polska,  biało-czerwoni”  podnoście  je  na  przemian  z  podłogi,  po
czym przekładajcie jedną kulkę z rączki do rączki,



– prosimy, byście wzięli do rączek po jednej poduszce typu „Jasiek”, słuchając
piosenki  „Polska,  biało-czerwoni”  podnoście  je  na  przemian  w podłogi,  po
czym przekładajcie jedną poduszkę z rączki do rączki,

– na  zakończenie  prosimy,  byście  położyli  obie  poduszeczki  przed  sobą  na
podłodze.  Wy  usiądźcie  wygodnie  i  słuchając  piosenki,  obiema  rączkami
wskazujcie na przemian poduszki – raz jedną raz drugą. Powodzenia !
Poziom 1. W przypadku trudności,  można  zrezygnować  z  przekładania  
elementów z ręki do ręki i skupić się tylko na naprzemiennym podnoszeniu  
przedmiotu,  raz  jedną  ręką,  raz  drugą.  Rodzic  wspomaga  ręce  dziecka-  
metodą F. Affolter. 



CZĘŚĆ II

1. Na  dzisiejszych  zajęciach  słuchaliście  piosenki  „Polska,  biało-czerwoni”
a  nawet  wykonywaliście  przy  niej  ćwiczenia.  Teraz  zapraszamy  Was  do
wspólnych  zabaw  ruchowych.  Połączymy  ćwiczenia  z  kulkami
i  poduszkami  w  jednym utworze.  Wy dostosujcie  z  rodzicami  wybór  tych
elementów do swoich możliwości (nagranie wideo).

 

Życzymy udanej zabawy ! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak

 


