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Witajcie Biegusie!

Witam w poniedziałek 20.04.2020r.
W tym tygodniu będziemy realizować temat „Dbamy o przyrodę”. Jest to
ogólnopolski program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar ruchowy i muzyczny.
Celem zajęć będzie rozwijanie sprawności ruchowej, umiejętności muzyczno –
rytmicznych oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

1. „Kubuś sportowiec”

Na początek kilka słów wstępu.
W załączniku jest umieszczona Karta Sprawności Kubusiowego Przyjaciela Natury. 
Codziennie będziecie mogli otrzymać Kubusiową Sprawność po wykonaniu zadań 
dnia. Powodzenia!
Spróbujcie na początek odpowiedzieć na pytanie – Kogo możemy nazwać 
przyjacielem przyrody?  Co to jest natura? Jak możemy o nią dbać?

A teraz powiedzcie co to jest aktywność fizyczna i jak możemy o nią dbać? Co to jest
aktywne spędzanie czasu?

Zabawa w pokazywanie i naśladowanie.
Wymieniajcie różne formy aktywności, jeżeli wymieniacie dyscypliny sportowe to 
świetnie! Przy każdej wymienionej aktywności spróbujcie pokazać swoim ciałem jak 
się ją wykonuje. 
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Opowieść ruchowa „W lesie”
Dzieci wykonują to, o czym opowiada rodzic.

Wyruszamy na wycieczkę do lasu (dzieci maszerują parami dookoła koła). Idziemy 
po ścieżce. Ścieżka robi się coraz węższa. Idziemy gęsiego – jedno za drugim. Las 
staje się gęsty – trzeba się schylać, przechodzić pod gałęziami, rozchylać zarośla 
(wymyślają różne sposoby przedzierania się przez las). Co jakiś czas odpoczywamy. 
Zatrzymujemy się, nasłuchujemy odgłosów lasu: śpiewu ptaków (wykonują skłony 
głowy w tył, na boki, skręty), stukania dzięcioła (w przysiadzie, uderzają palcami o 
ziemię). Idziemy dalej. Widzimy w oddali sarny na polanie (czworakują w różnych 
kierunkach). Wchodzimy na polanę pełną kwiatów. Biegamy radośnie, 
podskakujemy. Zmęczeni zabawą, kładziemy się na trawie. Zasypiamy. Las szumi: 
szu, szu, szu… 

Jeśli wykonaliście powyższe zadania to udało Wam się zdobyć pierwszą 
Sprawność Kubusiowego Przyjaciela Natury! - Dbam o aktywność fizyczną. 
(na karcie sprawności nr 2)
Gratulacje!!!



2. „Moja Planeta”

Jedną z dyscyplin ruchowych, które wymienione były wyżej jest taniec.
Wysłuchajcie piosenki, powiedzcie o czym opowiada. Postarajcie się pokazać ruchem
jej treść. Może uda nam się porównać waszą wersję z moją:)

https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4&t=1s 

Zachęcam do uzupełnienia załączonych kart pracy.
Miłej zabawy :)
Anna Cybula
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