
Temat kompleksowy: „Dbamy o przyrodę” 
Realizacja programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
Termin realizacji: 20.04. – 24.04.2020r. 

 Środa dn. 22.04.2020r.

Drodzy Rodzice!
Zanim przystąpicie do zabawy z dzieckiem, musicie wiedzieć, że nasze zajęcia

składają się z dwóch części: część I  - główna, część II- popołudniowa utrwalająca.

Kochane Dzieci!
Na  dzisiejszych  zajęciach  pośpiewamy  i  poćwiczymy.  Będziemy  rozwijać

swoje kompetencje w obszarze zdrowotnym, bezpieczeństwa i muzycznym. 
Naszym celem będzie  poznanie piosenki  „Witaminki” oraz rozwijanie  sprawności
fizycznej.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

CZEŚĆ I

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

2. Posłuchajcie  piosenki  „Witaminki” (poniżej  link  do  piosenki),  a  następnie
spróbujcie  słuchając  jej  ponownie,  poruszać  się  swobodnie:  podskakiwać,
obracać się, unosić naprzemiennie ręce w górę, podskakiwać dookoła własnej
osi. Naśladujcie także bohaterów piosenki: ponurego i słabego Jasia oraz silne
i dziarskie dzieci.
Poziom  1. Ćwiczenia  ruchowe  mogą  być  wykonane  w  pozycji  stojącej  z
podporą lub siedzącej. Wspomagamy ruchy kończyn dziecka,  wykorzystując
metodę F. Affolter.

https://www.youtube.com/watch?v=nYg5TJhjOEs 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk
https://www.youtube.com/watch?v=nYg5TJhjOEs


Po wysłuchaniu piosenki odpowiedzcie na pytania:
- Dlaczego Jasio był ponury, mizerny i słaby?
- Co trzeba robić, aby być silnym i dziarskim?
- Co to są witaminki i gdzie występują?
- Jakie warzywa i owoce były w piosence?
- Kto to jest Boniek? (Na to pytanie odpowiedzą Rodzice)

3. Zapraszamy Was do zabaw i ćwiczeń gimnastycznych na podstawie opowieści 
ruchowej:

Pewnego  dnia  grupa  przedszkolaków  wybrała  się  na  wycieczkę  do  lasu

(dziecko maszeruje). W lesie rośnie dużo drzew (dziecko unosi ręce do góry i

wspina się na palcach nóg),  które kołyszą się i  szumią podczas powiewów

wiatru (dziecko stoi na całych stopach i kołysze uniesionymi rękoma). Mieszka

tu także dużo zwierząt małych i dużych. A tu co? Nagle na ścieżkę wyskoczyła

duża,  zielona żaba  i  w podskokach uciekła  na druga  stronę ścieżki.  Dzieci

pożegnały żabę i poszły dalej (dziecko maszeruje). Szły i szły i szły, aż tu nagle

zobaczyły ogromny kamień, na którym wygrzewał się w promieniach słońca

waż. Troszkę się przestraszyły, ale Pani wyjaśniła im, że to zaskroniec, który

nie jest jadowity. Wąż przebudził się i umknął w krzaki (dziecko udaje węża –

czołganie się).  Tak, czy inaczej dzieci postanowiły nie burzyć spokoju węża i

podążyły  ścieżką  dalej  (dziecko  maszeruje).  Nagle  Pani  poprosiła  dzieci  o

całkowitą ciszę. Słyszycie? - zapytała. To śpiewają ptaki (dziecko udaje ptaka i

macha skrzydełkami,  ręce zgięte  w łokciach,  dłonie  dotykają ramion).  Mają

gniazda wysoko w koronach drzew i  gdy na chwilę przestanie się mówić -

można je usłyszeć. Po wysłuchaniu ptasiego koncertu dzieci ruszyły w dalszą

drogę (dziecko maszeruje). Po chwili dotarły do schroniska, gdzie powitał ich



pies właścicieli (dziecko udaje pieska, chodzenie na czworakach). Podbiegł do

nich  przyjaźnie  machając  ogonem.  Dzieci  rozsiadły  się  przy  drewnianych

stołach i  wyciągnęły  kanapki.  Wtedy pojawił  się  i  kot  (przeciąganie  się  w

siadzie  klęcznym),  który  obudzony  zapachem  jedzenia  łasił  się  do  nóg

przedszkolaków. Po nabraniu sił grupa ruszyła w drogę powrotną. 

Poziom 1. Ćwiczenia  ruchowe Rodzic  dostosowuje do możliwości  dziecka,
wykorzystując obrazki oraz metodę F. Affolter. 



4. A teraz zapraszamy Was do ćwiczeń z Kubusiem – Przyjacielem Natury.
https://kubus.pl/bajka/wytancz-witaminy/ 

CZĘŚĆ II

1. Zaśpiewajcie i zatańczcie do piosenki „Witaminki" (link do piosenki na górze
strony).  Naśladujcie  bohaterów piosenki.  Głośno śpiewajcie  refren piosenki.
Udanej zabawy!

2. W ramach utrwalenia wiadomości o witaminkach obejrzyjcie film edukacyjny
(link poniżej).
https://kubus.pl/bajka/witaminki/ 

3. Poćwiczcie razem z Kubusiem:
https://kubus.pl/cwicz/kubus-w-domu/ 
https://kubus.pl/cwicz/kubus-na-sali-gimnastycznej/ 
https://kubus.pl/cwicz/kubus-tanczy/ 

4. Stwórzcie układ taneczny z Kubusiem:
https://kubus.pl/gry-i-zabawy/ruszaj-sie/ 

https://kubus.pl/gry-i-zabawy/ruszaj-sie/
https://kubus.pl/cwicz/kubus-tanczy/
https://kubus.pl/cwicz/kubus-na-sali-gimnastycznej/
https://kubus.pl/cwicz/kubus-w-domu/
https://kubus.pl/bajka/witaminki/
https://kubus.pl/bajka/wytancz-witaminy/


Poziom 1 dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kochani Rodzice!
Zachęcamy do:

 odwiedzania  zakładki  „Nauczyciel  wspierający”,  grupa  „Odkrywcy”,  gdzie
przedszkolaki mogą spotkać się na zajęciach z ciocią Magdą,

 do kontaktu z nami poprzez skrzynkę e-mail (adresy podane na stronie grupy).

Na czwartek przygotujcie:  nasiona  fasoli,  cebulkę  dymkę,  ziarna owsa,  ziarna  na
kiełki, średniej wielkości słoik. 

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


