
Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misie! 

 

Dzisiaj zapraszam Was na zajęcia matematyczne i ruchowe. Życzę miłej zabawy. 

Środa 20.05.2020 

Temat dnia: „Gimnastyka – fajna sprawa” 

Cele: 

Dziecko:  

• Uważnie słucha wiersza 
• Rozwija sprawność motoryczną 
• Rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, trójkąt, kwadrat) 
• Ćwiczy umiejętność liczenia 
• Rozwija spostrzegawczość 
• Doskonali umiejętności grafomotoryczne 
• Prawidłowo posługuje się nożyczkami 
• Potrafi dopasować odpowiednie kształty do siebie 

 

1. „Wierszyk na powitanie”  

Rozpoczynając dzisiejsze zajęcia proponuję, aby dzieci wysłuchały wiersza czytanego przez 
rodziców, a następnie spróbowały wykonać ćwiczenia o których jest mowa w utworze. 

 

Kilka razy tygodniowo, 

aby dzieci rosły zdrowo, 

jest w przedszkolu gimnastyka. 

W tle czasami gra muzyka. 

My ćwiczymy wtedy tak: 

skłony, przysiad, podskok, siad. 

Rozciągamy kręgosłupy, 

ktoś odlicza spośród grupy: 

„Raz i dwa, i trzy, i cztery!” 

Już zadyszki słychać szmery, 

a dopiero to rozgrzewka! 

Rozciągamy nasze stawy – 



każdy chce być giętki, żwawy. 

Gdy już mięśnie rozgrzejemy, 

czasem piłki kozłujemy, 

pierwsze rzuty oddajemy, 

Bardzo lubię te zajęcia! 

Tu pomysły są do wzięcia, 

jak ze swymi rodzicami 

wspólnie ćwiczyć wieczorami. 

 

2. „Znajdź figurę” – zabawa matematyczna 

Proszę, aby rodzic przygotował trzy figury geometryczne wycięte z kolorowego papieru (koło, 
trójkąt, kwadrat). Następnie rodzic pokazuje dziecku jedną z figur, a zadaniem dziecka jest 
znaleźć w pomieszczeniu w którym się znajduje jak najwięcej przedmiotów o tym samym 
kształcie. Ćwiczenie należy powtórzyć z pozostałymi figurami. Dziecko próbuje policzyć, ile 
rzeczy znalazło. 

 

 

 

3. „Kolorowe figury” – karty pracy 

Kolejnym zadaniem dziecka jest wykonanie trzech kart pracy: rysowanie po śladzie używając 
kredki w odpowiednim kolorze, wycinanie i dopasowywanie kształtów. 



 



 

 



 

 

 



4. „Tak sprawne są moje ręce i moje nogi” – zabawy ruchowe na boso 

Następną propozycją jest wykonanie ćwiczeń z którymi zapoznaliście się w poniedziałek. 

 

- Dziecko otrzymuje skarpetkę wypełnioną np. ryżem lub grochem i związaną gumką 
recepturką. Unosi wyprostowane ręce trzymając nad głową skarpetkę. Wykonuje 
naprzemienne krążenia ramion w przód. Kiedy jedna ręka wykonuje krążenie, druga – 
uniesiona – trzyma sklarpetkę nad głową. Należy wykonać 8 krążeń każdą ręką. 

- Dziecko unosi w przód ugiętą w kolanie nogę i układa na niej skarpetkę. Wykonuje krążenia 
kolanem w taki sposób, aby nie zrzucić skarpetki. Należy wykonać 4 krążenia każdą z nóg. 

- Dziecko trzyma skarpetkę z grochem w jednej dłoni i rozkłada wyprostowane ręce na boki. 
Następnie unosi nogę ugiętą w kolanie i przekłada skarpetkę pod kolanem do drugiej dłoni. 
Wraca do pozycji wyjściowej, trzymając skarpetkę w drugiej dłoni. Cwiczenie należy powtórzyć 
8 razy. 

- Dziecko kładzie się na plecach na dywanie. Układa sobie skarpetkę na brzuchu. Na sygnał 
rodzica napina mięśnie brzucha w taki sposób, aby skarpetka uniosła się. Po chwili rozluźnia 
mięśnie. Ćwiczenie należy powtórzyć 8 razy.  

- Dziecko kładzie sobie skarpetkę na głowie i prostuje kręgosłup. Spaceruje swobodnie ze 
skarpetką na głowie. Jeżeli skarpetka upanie, można ją podnieść chwytając palcami stóp. 

- Dziecko kładzie skarpetkę na podłodze. Następnie kładzie się na plecach i układa głowę na 
skarpetce (jak na poduszce). Dziecko zamyka oczy i przez chwilę wyobraża sobie, że leży  
w ciepłym i przytulnym łóżku. Wykonuje wdech nosem i wydech ustami.  

 

5. „Energia drzew” – zabawa relaksacyjna 

Po ćwiczeniach zachęcam do zabawy relaksacyjnej w ogrodzie, parku lub lesie. Dziecko 
wybiera sobie jedno drzewo, opiera się o nie lub przytula do niego. Zamyka oczy, przez chwilę 
stara się myśleć o samych przyjemnych rzeczach. 

 

6. „Figury geometryczne z klocków” – zajęcia popołudniowe 

Po południu zapraszam dzieci do zabawy dowolnymi klockami. Proszę, abyście ułożyli  
z klocków na dywanie kształty figur geometrycznych o których była mowa na dzisiejszych 
zajęciach. 

 

 

Życzę miłego dnia, 

Pani Beatka J 

 


