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 Serdecznie Was witamy! 

W dniu dzisiejszym będziemy mieli zajęcia plastyczne i ruchowe. 

                                                                                                                                      Powodzenia! 

 Część I. „Planeta Ziemia” 

 

1. Lepienie z plasteliny kształtów słońca, księżyca i gwiazd – zachęcam do zabaw z użyciem 

plasteliny – pomaga to świetnie rozwinąć zdolności manualne dzieci. Proszę o przygotowanie 

kartki lub podkładki w kolorze nieba (granatową, czarną lub błękitną – dzieci mogą same 

przygotować taką kartkę po prostu malując ją farbami). Kolejnym krokiem jest formowanie 

z plasteliny gwiazd i księżyca, słoneczka i chmur. W plastelinę można również wkleić cekiny 

w kształcie gwiazdek. Powstanie piękne plastelinowe „niebo”. 

 

 

2. Obrazy naszej planety. Jak za chwilę zauważycie naszą planetę, można pokazać w 

najróżniejszy sposób, choć jest to cały czas ta sama planeta ZIEMIA.  

 

  
   

 



 

 
 

 

 
 

 

 

Jak myślicie, który obraz przedstawia Ziemię widzianą z kosmosu? Podpowiedzią będą wczorajsze 

zajęcia. Możecie poprosić rodziców o pomoc. 

 

3. Praca plastyczno-techniczna „Planeta Ziemia” 

 

Na dowolnej kartce, szarym papierze, gazecie (im większa tym lepsza), postarajcie się powycinać i 

przykleić, plasteliną lub farbami namalować pracę o tematyce Planeta Ziemia.   

 

Zachęcam do wrzucania zdjęć gotowych prac. 

 

 

Część II  

1. Ćwiczenia gimnastyczne - Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu – utrwalenie ćwiczeń 

poniedziałkowych. Reakcja na sygnały słuchowe i wzrokowe. Do wykonania ćwiczeń 

potrzebny nam będzie samodzielnie wykonany woreczek np. z grochem, ryżem (może być to 

również torebka strunowa wypełniona grochem, ryżem itp.)  



- Ćwiczenie orientacyjno-porządkowe i wyprostne: Dziecko maszerujcie dookoła pokoju, 

bierze woreczek i kładzie go na głowie. Następnie kolejno: maszeruje, podbiega, podejmuje 

próbę siadu skrzyżnego. Cały czas stara się utrzymać woreczek na głowie.  

- Ćwiczenie tułowia — skłony w przód: dziecko siada skrzyżnie, wkłada woreczek pod brodę 

i przytrzymuje go, ręce kładzie na kolanach. Następnie wykonuje skłon daleko w przód, po 

czym lekko odchyla głowę i wypuszcza woreczek na podłogę. Podnosi woreczek ręką, wkłada 

pod brodę i powtarza ćwiczenie.  

- Ćwiczenie mięśni grzbietu: dziecko kładzie się przodem, twarzą do rodzica. Wspiera się na 

łokciach i robi z dłoni lornetkę. Wspólnie z rodzicem patrzą na siebie przez lornetki. 

(Ćwiczenie powtarzamy kilkukrotnie).  

- Ćwiczenie równowagi: Dziecko kładzie woreczek na stopie. Idzie ostrożnie, opierając się 

na pięcie i uważa, aby woreczek nie spadł. Następnie podrzuca woreczek stopą w gorę i 

próbuje złapać rękoma. Następnie kładzie woreczek na drugą nogę i próbuje powtórzyć 

ćwiczenie. 

- Skręty tułowia i ćwiczenie równowagi: Dziecko staje na jednej nodze, drugą podnosi zgiętą 

w tył. Próbuje położyć woreczek na odwróconej stopie (podeszwie). Następnie zmiana nogi i 

ponowne wykonanie ćwiczenia.  

- Rzuty: Dziecko podrzuca woreczek rękoma w gorę i łapie. Stara się, aby woreczek nie upadł 

na podłogę.  

- Podskoki: Dziecko wkłada woreczek między stopy (woreczek ustawiony pionowo). Skacze 

obunóż w miejscu nie wypuszczając woreczka — trzyma go mocno. Skacze w przód i w tył. 

 

2. „Tańczące niebo” - ekspresja ruchowa do wybranych utworów muzycznych – w tym 

ćwiczeniu chodzi o to, aby dziecko ruchem wyraziło własne odczucia podczas słuchania 

muzyki. Państwa zadaniem jest włącznie utworów – mogą to być tylko fragmenty (linki 

poniżej) i wspólny z dzieckiem taniec ;)  

 

M. Musorgski - "Taniec kurcząt w skorupkach" –  

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84   

IN THE HALL OF THE MOUNTAIN KING  

https://www.youtube.com/watch?v=r__Dk4oWGJQ  

Michael Jackson - Billie Jean – proszę puścić dzieciom obraz I przygotować dwie drewniane 

łyżki kuchenne ;)  

https://www.youtube.com/watch?v=g1o4tCn5PvE 

 

 

 

  

Miłej zabawy! 

Pozdrawiamy! 

 

Magdalena Nowicka 

Ewa Mazurek 


