
„PROPOZYCJE ZABAW NA WTOREK 06.04.2021r.” 

 

1. „Gimnastyka” -  słuchanie wiersza J. Koczanowskiej. 

 

Gimnastyka to zabawa, 

ale także ważna sprawa, 

bo to sposób jest jedyny, 

żeby silnym być i zwinnym. 

Skłony, skoki i przysiady 

trzeba ćwiczyć – nie ma rady! 

To dla zdrowia i urody 

niezawodne są metody. 

 

Pytania do wiersza: 

• Co trzeba robić, aby być silnym i zwinnym? 

• Dlaczego gimnastyka jest ważna dla naszego zdrowia? 

• Co robimy, gdy się gimnastykujemy? 

• Czy lubicie skakać, biegać – poruszać się? 

 

2. „Dzieci lubią gimnastykę” –  zabawa muzyczna. 

- dziecko uczy się słów piosenki na pamięć, śpiewa piosenkę jednocześnie ilustruje treść 

piosenki za pomocą ruchu. 

 

„Gimnastykę lubią dzieci” tekst piosenki: 

1.Do przodu krok, do tyłu krok, 

pięknie gra muzyka ( dzieci robią jeden krok w przód jeden krok w tył) 

Do przodu krok, do tyłu krok, 

to nasza gimnastyka ( ponownie krok w przód i tył) 

Ref.:  Gimnastykę lubią dzieci 

i małe (dzieci kucają) 

i duże ( podnoszą się i dają rączki do góry) 

i cwałują raz i dwa, gdy muzyka skocznie gra. x2  (dzieci biegają jak koniki) 

2.Hop, hop, hop, hop, hop, hop, ( podskakujemy) 

pięknie gra muzyka. 



Hop, hop, hop, hop, hop, hop, ( podskakujemy) 

to nasza gimnastyka. 

Ref.: Gimnastykę lubią dzieci 

i małe ( kucamy) 

i duże (podnosimy się i dajemy rączki do góry) 

i cwałują raz i dwa 

gdy muzyka skocznie gra. x2 (biegamy jak koniki) 

3.Przysiad, wyprost, raz i dwa (robimy dwa przysiady) 

pięknie gra muzyka. 

Przysiad, wyprost, raz i dwa, (kolejne dwa przysiady) 

to nasza gimnastyka. 

Ref.: Gimnastykę lubią dzieci 

i małe (kucamy) 

i duże (podnosimy się i dajemy rączki do góry) 

i cwałują raz i dwa 

gdy muzyka skocznie gra. x2 (biegamy jak koniki) 

 

Piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=Q3tOW06wTBU 

 

3. „Piłka nożna” zabawa dydaktyczna (załącznik nr 1). 

- dziecko koloruje sylaby, które utworzą nazwę obrazka. Następnie koloruje obrazki oraz 

opowiada o swojej ulubionej dyscyplinie sportowej. 

 

4. „Piłki” ćwiczenia grafomotoryczne (załącznik nr 2). 

- dziecko pisze ołówkiem po kropkach, następnie koloruje obrazek. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3tOW06wTBU


 

Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 


