
I. Wtorek 6 kwietnia – Gimnastyka to zabawa

1. Słuchanie wiersza Jadwig Koczanowskiej „Gimnastyka”

Gimnastyka to zabawa,
ale także ważna sprawa,
bo to sposób jest jedyny,
żeby silnym być i zwinnym.

Skłony, skoki i przysiady,
trzeba ćwiczyć – nie da rady!
To dla zdrowia i urody
niezawodne są metody.

2. Powiedz, co trzeba robić, alby być silnym i zdrowym? Naucz się wiersza na pamięć – rodzic 
recytuje wiersz.

3. Zabawa „Zrób tak samo”.

4. Dziecko wykonuje pozycje, które pokazuje rodzic.

5. Zabawa „Po równiutkiej dróżce”. Rozłóż skakankę na podłodze i przejdź po niej kilka razy.

6. Wykonaj ćwiczenie w karcie pracy cz. 4, nr 63.
Nazwij przedmioty ukryte na rysunkach. Narysuj je w pętlach. Nazwij dyscypliny sportowe 
przedstawione na zdjęciach. Pokoloruj ramkę zdjęcia przedstawiającego tę dyscyplinę sportową, 
która Ci się podoba.

II. Środa 7 kwietnia – Sportowe ćwiczenia słuchowe

1. Ćwiczenia słuchowe z piłką lub skakanką.
Rodzic przygotowuje dowolne obrazki. Zadaniem dziecka jest dzielenie nazw otrzymanych 
obrazków na głoski lub na sylaby. Dzielenie na głoski dziecko powinno łączyć z odbijaniem piłki o 
podłogę – jedno odbicie, jedna głoska.

2. Zabawa „Podaj słowo”



Piłka:
Rodzic rzuca do dziecka piłką wymawiając głoskę. Dziecko łapię piłkę, mówi słowo 
rozpoczynające się tą głoską.

3. Ułóż zdania wraz z rodzicem do wybranej dyscypliny sportowej, np. Mężczyźni grają w piłkę 
ręczną. Policz wyrazy w zdaniu.

4. Poproś rodzica o włączenie Twojej ulubionej piosenki. Wspólnie z rodzicem wykonaj skłony, 
podskoki, maszeruj w miejscu.

5. Karta pracy cz 3. nr 64. Powiedz w co grają chłopcy. Pokoloruj rysunki chłopców i piłki.

III. Czwartek 8 kwietnia – Sportowe ćwiczenia ruchowo-słuchowo-graficzne

1. Powiedz, co najbardziej lubisz robić z rodzicami w wolne dni? Czy wybieracie się gdzieś? Czym 
się wtedy poruszacie?

2. Ćwiczenia ruchowo-naśladowcze „Jedziemy na rowerach”.
Dziecko kładzie się wtedy na dywanie. Pedałując mówi:
Na wycieczkę wyruszamy,
raz i dwa, raz i dwa.
Tata jedzie obok mamy,
z tyłu nas ma.

3. Karta pracy cz. 3, nr 65.
Policz przedmioty w każdej ramce. Zaznacz ich liczbę w pustych okienkach. Dokończ ozdabiać 
ramki.
Karta pracy cz. 3, nr 66.
Przeczytaj samodzielnie lub z rodzicem wyrazy: nie, tak. Połącz je z odpowiednimi zdjęciami. 
Powiedz, w którym miejscu na kartkach znajduje się rysunek piłki. Rysuj po śladach rysunków 
piłek.

4. Wykonaj pracę plastyczną kredką świecową na temat „Moja ulubiona forma czynnego 
wypoczynku”.

5. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Poruszamy się”. Naśladuj wraz z rodzicem jazdę na hulajnodze, 
rowerze, skakanie na skakance, pływanie, grę w piłkę.

IV. Piątek 9 kwietnia – Gry i zabawy zręcznościowe z rodzicami

1. Rodzic trzyma w dłoniach długi sznurek (złego węża). Rodzic wprawia sznurek w ruch, a 
dziecko musi nad nim przeskakiwać, nie dotykając go.

2. Zabawa „Przeprawa przez strumień”
Gazety – kamienie. Dziecko chodzi w rytm dowolnej muzyki po kamieniach. Stara się nie wpaść do
strumyka.

3. Zabawa „Rzucanie do celu”
Ugnieć gazetę w kulkę. Staraj się kulką z gazety rzucać do kosza lub tekturowego pudełka. Możesz 
wykorzystać również samolot papierowy – wykonaj go wspólnie z rodzicem.

4. Taniec przy muzyce – nagranie Twojej ulubionej melodii.



5. Karta pracy cz. 3, nr 67.
Obejrzyj obrazek przedstawiający koła nałożone na siebie. Pokoloruj rysunki kół na odpowiednie 
kolory. Dokończ rysować kwiatki według wzoru. Pokoloruj rysunki.

6. Karta pracy cz. 3, nr 68, 69.
Rodzic będzie czytać tekst, a Ty rysuj po śladach rysunków w wyrazowo-rysunkowej opowieści. 


