ZADALNE NAUCZANIE DLA GRUP MŁODSZYCH – DZIECI 3,4 LETNICH
W tym tygodniu będziemy realizowali tematykę związaną ze sportem. Poniżej
znajdują się wybrane aktywności dla dzieci. Zachęcamy do wspólnej zabawy 

GIMNASTYKA I ZABAWY RUCHOWE
1. Gimnastyka z rytmami
Wykonuj serie ćwiczeń wg oznaczeń: np.:
Koło – podskok; kwadrat – przysiad; trójkąt – obrót

Do zabawy można wykorzystać kolorowe klocki lub zabawki i wymyślać różne rytmy
przyporządkowując każdej rzeczy inne ćwiczenie.
2. Szybko! –dzieci spacerują po pokoju, na umówiony sygnał, np. klaśnięcie jak
najszybciej siadają na krześle, stają na jednej nodze, kładą się na brzuchu, itp.
3. Ćwiczenia z rymowanką M. Sobkowiak. Dzieci ilustrują ruchem tekst rymowanki, za
każdym razem coraz szybciej.

Ręce w dole, ręce w górze,
Rysujemy koło duże,
Skok do góry, ręce w bok,
Teraz w przód zrób jeden krok,
Skok do tyłu, skok na jednej nodze,
Teraz usiądź na podłodze.
4. Zabawy z piłką:








rzucanie do siebie piłki w parach,
toczenie piłki pomiędzy przeszkodami,
przysiady i skłony z piłką,
podrzucanie piłki jak najwyżej, próba łapania,
rzucanie piłką do celu,
kopanie,
przekładanie piłki nogami za głowę (w leżeniu).

5. Porządki – wrzucanie papierowych kulek do pojemnika palcami stóp.
6. Lustro – rodzic z dzieckiem siadają naprzeciwko siebie. Zadaniem dziecka jest
wykonywanie takich samych ruchów jak dorosły, później następuje zmiana.
7. Noga za nogą – chodzenie po linii prostej, noga za nogą (po skakance, krawędzi
dywanu) – głowa uniesiona do góry, plecy proste, brzuch napięty.
8. Ćwiczenia oddechowe – dzieci idą na palcach i wykonują wdech, następnie wydech
wymawiając głoskę „s”.
9. Zabawy ruchowe przy muzyce:
 Pogodne ćwiczenia
https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE&list=PLjXPd9zsKqRoE
H-wCYEF9dIAcSoY3xfu6&index=11&ab_channel=WPODSKOKACH
 Chuchuua https://www.youtube.com/watch?v=3qKWu1TMAVk
 Kółeczko
https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA&ab_channel=Zesp%C3%
B3%C5%82Maskotki

SPORTOWE ZAGADKI
Spróbujcie zgadnąć o jakiej dyscyplinie mowa.

Dwie drużyny, między nimi siatka.
Odbijanie piłki to dla nich gratka.
Zawodnicy w strojach i w czepkach się
poruszają, w wodzie rękami i nogami
machają.
Wysocy panowie po boisku biegają,
piłkę do kosza celnie wrzucają.
Na nartach z wysokiej góry zawodnicy
zjeżdżają, dalekie skoki zazwyczaj
oddają.
Dwie drużyny, bramki dwie.
W tym sporcie piłkę kopie się.

WIERSZE
Przeczytaj z rodzicem wiersz pt. „Sport” Adam Świętochowski. Spróbuj
wykonać ćwiczenia podczas czytania wiersza. Jak myślisz po co potrzebny jest
sport?
"SPORT"
Każdy przedszkolak o tym wie:
Chcesz być zdrowym ruszaj się!
Sport to bardzo ważna sprawa
Są reguły, jest zabawa.
Prawą nogą wypad w przód
I rączkami zawiąż but
Powrót, przysiad, dwa podskoki
W miejscu bieg i skłon głęboki
Wymach rączek w tył, do przodu
By rannego nie czuć chłodu.

Posłuchaj wiersza czytanego przez rodzica. Spróbuj wymienić kilka dyscyplin
sportowych jakie zapamiętałeś podczas słuchania wiersza. Jaki jest Twój
ulubiony sport?
„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!

PIOSENKI
Jak wiadomo ruch to zdrowie, możemy o tym usłyszeć także w piosence:
https://www.youtube.com/watch?v=ImUd_iXFFN4&ab_channel=MediaWSiP

„RUCH TO ZDROWIE”
Zamiast siedzieć przed ekranem
i grać wiecznie w gry te same.
Zmień tryb życia na sportowy.
Świat się stanie kolorowy.
Ref.: Warto czasem iść na basen
lub rowerem ruszyć w trasę.
Czeka bramka, piłka, kort
- uprawiamy razem sport.
Umiesz jeździć na dwóch kołach.
Już wycieczka gna wesoła.
Świnka dziś najszybciej jedzie.
Zobacz znowu jest na przedzie.

Małpka fika po drabinkach.
Hula hop rozkręca świnka.
Ćwiczył miś aż się zasapał,
lecz kondycji trochę złapał.
Ref.: Warto czasem iść na basen
lub rowerem ruszyć w trasę….
Jeśli zostać chcesz piłkarzem,
wpisz się do drużyny marzeń.
Zagraj z przyjaciółmi Misia
Wielki puchar zdobądź dzisiaj!
Ref.: Warto czasem iść na basen
lub rowerem ruszyć w trasę.

Ref.: Warto czasem iść na basen
lub rowerem ruszyć w trasę……

Posłuchajcie również innych piosenek o sporcie:
1. Wielkie poruszenie
https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is&ab_channel=PIESIOTVPIOSENKIDLADZIECI
2. Sport to zdrowie
https://www.youtube.com/watch?v=H3gkHR54vGg&ab_channel=Qndel-Topic

PROPOZYCJE BAJEK O TEMATYCE SPORTOWEJ
1. Hibbi – Sport to zdrowie
https://www.youtube.com/watch?v=sZZKiGbu40w&ab_channel=Hibbi
2. Bolek i Lolek – Sportowcy
https://www.youtube.com/watch?v=m8rWKU1X4SU&t=440s&ab_channel=StudioFil
m%C3%B3wRysunkowych

SŁUCHOWISKA
1. Z życia małych dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=x5QoTcDBzEU&list=PLBsXPqzgJsDuaAWL3K
7g68yoCg4xfID9w&index=3&ab_channel=Bajkowisko-bajkidladzieci
2. Droga do szczęścia
https://www.youtube.com/watch?v=6PuTmPYYNXw&list=PLBsXPqzgJsDuaAWL3
K7g68yoCg4xfID9w&index=39&ab_channel=Bajkowisko-bajkidladzieci

PRACA PLASTYCZNA
1. Koła olimpijskie
Potrzebne materiały:
 Kartka z szablonem kół,
 Plastelina lub farba.

MINIGRY DO PRZYGOTOWANIA WSPÓLNIE Z DZIECKIEM
1. Koszykówka
Potrzebne materiały:







Karton,
Papier kolorowy/pisaki,
Kubeczki papierowe lub obręcze zrobione z papieru,
Nożyczki,
Klej/taśma
Plastelina do wykonania piłeczek lub kulki papierowe.

2. Boisko do piłki „nożnej”
Potrzebne materiały:





Pudełko kartonowe,
Gumki recepturki,
Zakrętki z butelek,
Nożyczki.

Gumką naciągamy zakrętkę i staramy się trafić
w bramkę, tak aby znalazła się po stronie
przeciwnika. Wygrywa ta osoba, która
zdobędzie więcej punktów lub pierwsza przebije
swoje zakrętki na drugą stronę.

KARTY PRACY

Połącz w pary takie same obrazki i pokoloruj je.

Połącz dzieci z ich cieniami.

