
Temat kompleksowy: „Moja miejscowość, mój region”                           
Termin realizacji: 27.04.2020.- 01.05.2020r.

 Środa dn. 29.04.2020r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Witamy Was w przestrzeni olimpijskiej.
Na  dzisiejszych  zajęciach  będziemy  rozwijać  umiejętności  wykonywania

podskoków  i  poruszania  się  na  czworakach  oraz  utrzymywania  równowagi.
Będziemy  również  rozwijać  umiejętności  muzyczne.  Piosenka  „Jedzie  pociąg
z daleka” na pewno jest Wam znana ale dziś troszkę zmienimy jej słowa - zamiast do
Warszawy pojedziemy do Legionowa.
Nasze zajęcia składają się z dwóch części: część I - główna, część II- popołudniowa
utrwalająca.  
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

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

Poziom1.
Można podskakiwać w miejscu z podporą tzn. trzymając rodzica za ręce.

2. Teraz zapraszamy Was do ćwiczeń: 
!!! Uwaga potrzebne Wam będą: 

pojemniki/pudełka na zabawki, maskotki, kredki ołówkowe, piłka, 
- „Biegacze” - pomaszerujcie po pokoju raz szybko raz wolno, starajcie się
utrzymywać prawidłową postawę ciała, bądźcie wyprostowani i patrzcie przed
siebie, 

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


- „Lubimy porządek” - rozłóżcie na podłodze pojemniki/pudełka na zabawki
2-3, na pewno każdy z Was ma w domu, teraz rozłóżcie maskotki. Starajcie się
gołą stopą przenieść maskotkę do pojemnika/pudełka, możecie to robić stojąc
lub siedząc, 

Poziom1. W siadzie dziecko przekłada maskotki do pudełka ręką, wspomagane
przez rodzica metodą Affolter. 
- „Uwaga most !” - maszerujcie po pokoju, wysoko wspinając się na palcach,
co chwilę zmieniajcie pozycję i poruszajcie się na czworakach, może być boso,

Poziom  1.  Dziecko  porusza  się  w  dowolnej  pozycji,  może  wspomagane
chodzić w miejscu lub pełzać.
-  „Uliczka”  -  rozłóżcie  na  dywanie  kredki  2-3  i  postarajcie  się  przez  nie
przeskakiwać, tu dla bezpieczeństwa załóżcie buty, 



Poziom1. W siadzie dziecko przekłada kredki do pudełka ręką, wspomagane 
przez rodzica metodą Affolter. 

-  „Jadę  śmieciarką”  -  weźcie  do  rączek  piłkę  i  trzymając  ją  przed  sobą
(to  będzie  Wasza  kierownica)  biegajcie  po  pokoju  udając,  że  prowadzicie
śmieciarkę, 

Poziom1. Dziecko i Rodzic siedzą w rozkroku na przeciw siebie i turlają do 
siebie piłkę (dziecko, wspomagane  metodą Affolter). 

-  „Czyste  powietrze”  -  połóżcie  się  wygodnie  na  podłodze,  na  plecach,
wciągajcie powietrze nosem a wypuszczajcie ustami. 

3. Zapraszamy  Was  teraz  do  posłuchania  piosenki  „Jedzie  pociąg  z  daleka”
Link: https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio


4. Poproście  teraz  rodziców by  Wam przeczytali  słowa  piosenki,  zamieniając
słowa: Warszawa na Legionowo.

Jedzie pociąg z daleka, 
na nikogo nie czeka.
Konduktorze łaskawy:
Zabierz nas do Warszawy! 

Konduktorze łaskawy:
Zabierz nas do Warszawy! 
Trudno, trudno to będzie,
dużo osób jest wszędzie.

Pięknie pana prosimy:
Jeszcze miejsca widzimy. 
A więc prędko wsiadajcie,
do Warszawy ruszajcie.

Jedzie pociąg z daleka, 
ani chwili nie czeka.
Konduktorze łaskawy:
zabierz nas do Warszawy! 

5. Na zakończenie spróbujcie zaśpiewać wspólnie z rodzicami piosenkę „Jedzie
pociąg z daleka” https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio pamiętajcie,
że pociąg ma Was zabrać nie do Warszawy tylko do Legionowa.
Poziom 1. Dziecko porusza się w rytm muzyki, wykonując dowolne ruchy,
wspomagane metodą F. Affolter.
 

               Warszawa – NIE                                                   Legionowo – TAK 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio


CZEŚĆ II
1. W  naszym  mieście  Legionowie,  mamy  mnóstwo  ważnych  i  atrakcyjnych

miejsc, np. Park Zdrowia, Arena Legionowo, Kino „Helios”.
Zaśpiewajcie  kilka  razy  wspólnie  z  rodzicami  piosenkę  „Jedzie  pociąg
z daleka” https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio. Za każdym jednak
razem  zastępujcie  słowa  Warszawa  na  miejsca  w  Legionowie  do  których
chcecie jechać. Oto nasza propozycja: 

Park  

Arena 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio


Kino 

2. Na zakończenie poćwiczcie razem z nami. Oto kilka ćwiczeń z dzisiejszych
zajęć – prosimy dołączcie do nas  !!! ( nagranie Wideo ) 

POWODZENIA !

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

 


