
12.04- 16.04. 2021r.  

 

Temat tygodnia: Mali odkrywcy – Nasze ciało.  

 

Witajcie w kolejnym tygodniu naszej rozłąki :( Tematem naszych zajęć będzie nasze ciało, zmysły. 

Zachęcam do korzystania z moich propozycji oraz dodatkowo do korzystania z tego co macie w 

waszych domach ( książek, gazetek puzzli itp. na temat ciała i dbania o ciało)  

Dodatkowo chciałabym otrzymać od was zdjęcia wykonanych prac plastycznych które czekają was 

w środę. Środa  to dzień mojego dyżuru  przedszkolu więc nie będę dostępna tak jak każdego dnia 

rano, ale można do mnie pisać odpiszę jak znajdę czas! Zdjęcia prac można wrzucać również na 

naszej facebookowej grupie! 

Pozdrawiam w ten słoneczny dzień i zapraszam do wspólnej zabawy.  

 

PONIEDZIAŁEK 

 

1. Zestaw zabaw gimnastycznych: 

• „Przyklejamy się” - dzieci biegają po pokoju przy dźwiękach muzyki. Podczas pauzy w 

muzyce Rodzic mówi Przyklejamy się do ściany.... ( po czym wymienia nazwę części ciała 

np. dłonią, kolanem, stopą itp.) 

• „Głowa na sprężynce” - ćwiczenia głowy i szyi. Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym(po 

turecku) Rodzic podnosi dłoń do góry to znak że dzieci kiwają głową w geście potakiwania, 

rodzic trzyma dłoń nisko dzieci kręcą głową przecząco (w lewo i w prawo) 

• „Sufit – podłoga” - dzieci ustawione są w klęku podpartym na hasło sufit wspinają się 

wysoko na paluszkach z wyciągniętymi rączkami na hasło podłoga rozluźniają się i 

odpoczywają 

• „Co potrafi moje ciało” - dzieci spacerują w różnych kierunkach powtarzają i 

wytupują/wyklaskują rytm używając różnych części ciała. Wytupują rytm nogami: stopy- 

stopy- stopy, klaszczą nad głową: ręce, ręce ręce, wykonują skręty głowy: głowa- głowa – 

głowa, oklepują uda: uda- uda- uda ( chodzi o to aby jak najwięcej części ciała dziecko 

mogło wskazać) 

• „Posłuchaj serca” dzieci stoją w rozsypce, wykonują 8 podskoków i 8 przysiadów. 

Następnie zatrzymują się i dotykają swojej klatki piersiowej i wsłuchują się w bicie swojego 

serca ( przyspieszone) 

• „Żyję więc oddycham” - zabawa wyciszająca. Dzieci leżą na plecach są wyprostowane. 

Obserwują jak podczas oddychania poruszają się ich klatka piersiowa i brzuch. Wdychają 

powietrze nosem , wydychają ustami. 

  

2. „Skojarzenia” - praca indywidualna z dzieckiem, rozwijanie błyskotliwości. Rodzic podaje 

jedno słowo, zadaniem dziecka jest znaleźć jak najwięcej skojarzeń z tym słowem np. ciało 

– dziecko, głowa, zdrowie, skóra lub słońce – gorąco, niebo, żółty, promienie itp. 

3. Jakie znasz części ciała – zabawa z pokazywaniem. Rodzic wymienia części ciała a dziecko 

na sobie lub na rodzicu pokazuje te części ciała a potem zmiana dziecko wymienia części 

ciała a rodzic pokazuje na sobie lub na dziecku. ( Staramy się wymienić jak najwięcej części 

ciała) 

4. Wysłuchaj nagrania – wierszyka pt. „Części ciała” i odpowiedz na pytania 

• O jakich częściach ciała była mowa w wierszyku? 

• co robiły oczka? 

• Co robiły nóżki i stopy? 

• Co zrobił chłopiec na końcu aby uspokoić części ciała? 

 

5. Wykonaj kartę pracy. Rodzic  pomaga wyciąć małe kółeczka z obrazkami a dziecko 

przykleja na właściwe miejsca, nazywając te części ciała 



6. Dla chętnych obrazki do kolorowania. 

 

Udanej zabawy! 

 


