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Drodzy Rodzice!    

Dzisiejsze pierwsze zajęcia mają na celu poznawanie produktów 

otrzymywanych od zwierząt; utrwalanie nazw zwierząt oraz poznanie 

miejsc, w których mieszkają oraz co jedzą zwierzęta hodowlane.  

II zajęcia do edukacja zdrowotna oraz edukacja językowa.  Ćwiczenia 

gimnastyczne z gazetami, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie 

mowy. 

Zadanie utrwalające:  

Zadania matematyczne: 

http://ito.hg.pl/cyferki.html 

 

 

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

M. Grądzka  

E. Truszkowska 

Zajęcia 1. Prezentacja multimedialna 

Zajęcia 2 

http://ito.hg.pl/cyferki.html
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1) Rozmowa na temat ilustracji

 

Oglądanie strony gazety ze zdjęciami przedstawiającymi prace na wsi. 

Określanie, co to za prace. Pole  

Na polach rozpoczęły się prace: orka, bronowanie kultywatorami gleby oraz 

jej wałowanie, a następnie siew i sadzenie roślin.  

− Dawniej nie było traktorów. Co wykorzystywano do prac polowych?  

− Co robią ludzie w ogródkach? Co jest im potrzebne do pracy?  

Sad  

W sadzie wiosną (w marcu) właściciele przycinają gałęzie drzew i krzewów, 

opryskują drzewa, bielą wapnem ich pnie. 

 − Dlaczego są wykonywane takie prace?  

Zwierzęta wiejskie  

Rolnicy przez cały rok codziennie muszą dbać o zwierzęta. Np. krowy muszą 

być dojone kilka razy dziennie. − Czy praca rolnika jest łatwa? 

2) Opowieść ruchowa 

„W ogrodzie.” 

 Dzieci wybrały się do ogrodu na zaproszenie ogrodnika Macieja (w roli 

ogrodnika rodzic). Witają się z ogrodnikiem  i rozpoczynają oglądanie 

ogrodu.      

Dzieci: Wąchają kwiatki,   wykonują przysiad, skłon głowy w przód i 

głęboki     wdech nosem, a wydech – ustami, biegają po alejkach,   

wyciągają ramiona w bok, naśladując motyle.   rytmicznie podnoszą je i 
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opuszczają.     Ogrodnik Maciej prosi dzieci o pomoc przy sadzeniu.     

Dzieci: Sadzą rośliny,    wykonują siad klęczny, naśladują czynności:      

kopania, sadzenia, przysypywania roślin ziemią, myją ręce po pracy,   

stają w rozkroku, wykonują lekki skłon tułowia      w przód, pocierają 

dłońmi o siebie, podlewają posadzone rośliny.  poruszają się po 

wyznaczonym miejscu ogrodu      przedszkolnego i naśladują podlewanie. 

Ogrodnik chwali dzieci za dobrze wykonaną pracę i dziękuje za pomoc, 

podając dłoń każdemu 

3) Zabawy z gazetami 

- Poruszaj się w dowolny sposób, ostrożnie, między rozłożonymi gazetami. 

Na polecenie Rodzica zatrzymaj się i podnieś gazetę.  

- Biegaj po pokoju z potrząsaniem gazetą trzymaną oburącz w górze. Na 

mocne uderzenie w dłonie i zapowiedź: Burza, zatrzymaj się i – przyjmując 

dowolną pozycję – schroń się przed zmoknięciem, wykorzystując gazetę.  

- Stań w rozkroku, trzymając oburącz złożoną gazetę – w skłonie w przód 

wymachuj gazetą w tył i w przód. Po kilku ruchach wyprostuj się i 

potrząsaj gazetą w górze. 

 - Wykonaj klęk podparty, dłonie miej na gazecie, skierowane palcami do 

wewnątrz – przy zgiętych w łokciach rękach opadaj tułowiem w przód, 

dotykaj gazety brodą i powracaj do pozycji wyjściowej. 

 - W leżeniu przodem – unieś gazetę trzymaną za końce oburącz (ręce 

zgięte w łokciach, skierowane w bok), dmuchaj na gazetę i wprowadzaj ją 

w ruch. - Połóż gazetę na podłodze, zwiń ją po przekątnej w rulonik i 

przeskakuj przez nią bokiem z jednej strony na drugą, od jednego końca 

do drugiego  

- W staniu, rulonik trzymaj za końce, z przodu – przekładaj nogę przez 

rulonik, wytrzymaj w staniu jednonóż, wykonując dowolne ruchy uniesioną 

nogą, a następnie tą samą drogą przejdź do pozycji wyjściowej (ćwiczenie 

należy wykonać prawą nogą i lewą nogą, na zmianę).  

- Ugniataj gazetę tak, aby powstała kulka (piłka) – rzucaj kulką i chwytaj 

ją w miejscu, w chodzie, w biegu; rzucaj i chwytaj, wykonując dodatkowe 

zadania, np.: przed chwytem wykonaj klaśnięcie, dotknij ręką podłogi, 

zrób rękami młynek, wykonaj obrót itp. 

 - W leżeniu przodem – przetaczaj kulkę z ręki do ręki, podrzucaj kulkę 

oburącz, jednorącz. - Maszeruj z kulką na głowie  

- Ćwiczenia korektywne i uspokajające. Maszeruj we wspięciu na palcach, 

z kulką na głowie, i przejdź do siadu skrzyżnego.  

- W siadzie skrzyżnym – wykonuj skręty głową w prawo, w tył i w lewo, w 

tył. - W siadzie podpartym, kolana miej rozchylone, kulka z gazety 

położona między stopami – podrzucaj kulkę stopami, chwytaj ją rękami.  

- W marszu, kulkę trzymaj w dłoni (prawej, lewej) – ćwiczenie oddechowe 

– wykonaj wdech nosem i spróbuj zdmuchnąć kulkę 


