ŚRODA
TEMAT: ,,Ruch to zdrowie”
1. ,,Koło gimnastyczne” – gimnastyka :
 Wejdź na stronę:
https://wordwall.net/pl/resource/2278454/gimnastyka/gimnastyka-dla-motylk%C3%B3w

 Wylosuj na kole (klikając ,,zakręć”) odpowiednie ćwiczenie i spróbuj je
wykonać.

2. Wiersz ,,Elementarz sportowy” Altamira ELEMENTARZ SPORTOWY
Każde dziecko o tym wie:
Chcesz być zdrowy – ruszaj się!
Sport to bardzo ważna sprawa.
Są reguły, jest zabawa.
Jest dyscyplin co nie miara,
część z nich nowa, a część stara.
Od wędkarstwa, sztuk łowieckich,
od antycznych igrzysk greckich,
poprzez dzieje, poprzez lata
aż do współczesnego świata.
Każdy znajdzie coś dla siebie.
Sprawdź, co dobre jest dla ciebie.

Może rolki, koszykówka,
rower, piłka lub siatkówka,
szachy, judo czy pływanie
taniec, skoki, żeglowanie
biegi, sanki i łyżwiarstwo,
hokej, snowboard czy narciarstwo?
Może tenis lub karate?
Namów mamę, siostrę, tatę.
Również dla twojego brata
dobrodziejstwa sportów świata:
refleks, sprawność, orientacja,
walka i rywalizacja.
Ważna jest też ta zasada
(to zaleta jest, nie wada):
nie są ważne tu medale,
lecz jak ćwiczysz – czy wytrwale,
czy szanujesz przeciwnika.
Jaki jesteś, stąd wynika!
Sport nauczyć może wiele.
Zdrowy duch jest w zdrowym ciele,
a z wszystkiego jedna racja:
górą sport i rekreacja!

Pytania do wiersza:
 Co trzeba robić, żeby być zdrowym?
 Jakie dyscypliny sportowe zostały wymienione w wierszu?
 Jaki sport potrafisz wykonywać?
 Jakie sporty mogą wykonywać dzieci, a jakie dorośli?
Zachęcam do obejrzenia filmu edukacyjnego:
Zasady bezpieczeństwa na rowerze - bajki dla
dzieci po polsku
https://www.youtube.com/watch?v=gSzVtcWBd_w

3. ,,Bezpieczny rowerzysta” - profilaktyka:
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Czy masz rower?
Gdzie można jeździć rowerem?
Co można, a czego nie można robić w czasie jazdy na rowerze?
Czy dzieci mogą jeździć po ulicach?
Co musi mieć rower, żeby można było nim jeździć?
Wskaż znak, który mówi, że po tej drodze mogą poruszać się
rowery.
Po co rower ma światła?
Jak powinien być ubrany rowerzysta?
Jaki dokument powinien posiadać rowerzysta?
Kiedy można wyrobić kartę rowerową? (10 lat)

4. ,,Historyjka obrazkowa” – rozwijanie mowy dziecka:







Popatrz na obrazki.
Spróbuj opowiedzieć co dzieje się na obrazkach.
Jak myślisz dlaczego dziecko źle się zachowało?
Powiedz, który obrazek będzie: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty?
Opowiedz historyjkę mówiąc: ,,Na pierwszym obrazku…”

5. ,,Piosenka o sporcie Mała Orkiestra Dni Naszych”:
Zapraszam na kanał:
https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs

Instrumentacja piosenki:
Do instrumentacji potrzebne nam będzie plastikowa miska.
Na refren dziecko chodzi i uderza ręką o miskę w rytm muzyki.

Ref.: Chłopaki ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy
Chłopaki ćwiczymy, jeszcze mocniej, hej!
Dziewczyny ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy

6. ,,Jaka to liczba” – ćwiczenie matematyczne, gra online:
Zapraszam na stronę:
https://pisupisu.pl/przedszkole/jaka-cyfra

Zadaniem dziecka jest odsłuchanie i znaczenie prawidłowej cyfry.

7. Wykonanie ćwiczenia w Karty pracy 4 s. 14-15
8. ,,Koła olimpijskie” - raca plastyczna:
Potrzebne nam będą:
 plastelina
 lub farba i patyczek do uszu
Wyklej plasteliną, bądź wypełnij patyczkiem do uszu i farbą.
Według wzoru:
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Wytnij i pokoloruj:

