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PIĄTEK: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH! 

 
 

 1. Wysłuchaj wiersza Edyty Pawlak - Sikory „Elementarz sportowy” i 

odpowiedz na pytania. 
 

„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!” 

   



- Co trzeba robić, by być zdrowym? 

- Jakie dyscypliny sportowe są wymienione w wierszu? 

- Dlaczego należy uprawiać sport? 

 

 2. Posłuchaj piosenki ,,Pory roku’’ Stanisława Karaszewskiego. 

(https://www.youtube.com/watch?v=ezVlg-

NC2h0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR35V8GlbaGw3pqB_UJ-

rGn3qR7AcxZAat3dpwb578jtjLhw2NuXgoI5Swc) 

 

„Cztery pory ma rok cały, każda inna, oczywiście.  

Zima w śniegu, wiosna w kwiatach, lato w słońcu, 

 jesień w liściach.  

 

Ref.: Wiosna, lato, jesień, zima, cztery pory rok nasz ma, 

każda różne zna zabawy, każda w co innego gra.  

 

Wiosna lubi rower, piłkę, lato – łódki i kajaki,  

jesień – rolki, hulajnogi, zima – narty, łyżwy, sanki. 

 

Ref.: Wiosna…  

 

Wiosna stawia babki z piasku, lato kąpie się w basenie, 

 jesień spaceruje w lesie, zima śnieg w bałwana zmienia”. 

 

 

 3. Zabawy ruchowe z piłką. 

 

– „Kolanko” - kto nie złapie piłki, klęka na kolanko. 

– Wdmuchiwanie piłek pingpongowych do bramki - zabawa ze słomką. 

– Rzucanie piłką do miski. 

– Prowadzenie piłki pingpongowej na łyżce od zupy. 

 

 4. Rozwiązywanie zagadek Teresy Dziurzyńskiej o dyscyplinach 

sportowych. 

 

Rodzic czyta dziecku treść zagadek. Dziecko podaje rozwiązania. 

  

Jakie kółka przypniesz do nóg, 

żebyś się turlać na nich mógł? (wrotki) 

 

Gdy ją bijesz, to nie płacze, 

lecz wysoko w górę skacze. (piłka) 

 

Jakie deski do nóg przypniesz, 

kiedy zima śniegiem sypnie? (narty) 

https://www.youtube.com/watch?v=ezVlg-NC2h0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR35V8GlbaGw3pqB_UJ-rGn3qR7AcxZAat3dpwb578jtjLhw2NuXgoI5Swc
https://www.youtube.com/watch?v=ezVlg-NC2h0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR35V8GlbaGw3pqB_UJ-rGn3qR7AcxZAat3dpwb578jtjLhw2NuXgoI5Swc
https://www.youtube.com/watch?v=ezVlg-NC2h0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR35V8GlbaGw3pqB_UJ-rGn3qR7AcxZAat3dpwb578jtjLhw2NuXgoI5Swc


 

Można wtedy jechać na nim, 

kiedy kręci się nogami? (rower) 

 
  

 

 5. Zabawa dydaktyczna wykorzystująca metodę burzy mózgów. 

Uświadomienie korzyści płynących z regularnej aktywności fizycznej. 

 

Rodzic zadaje pytanie: Czy ruch jest zdrowy? Dziecko poszukuje odpowiedzi na 

zadane pytanie, wypowiada się zgodnie ze swoim doświadczeniem.  

 

Następnie Rodzic proponuje mały eksperyment: prosi, aby dziecko wstało i jak 

najszybciej zrobiło 20 podskoków. Dziecko wykonuje polecenie, a następnie siada 

i mówi, co czuje, co się zmieniło (pojawia się pot, oddech jest szybszy, serce szybciej 

bije, chce się pić, mamy lepszy humor).  

 

Rodzic pomaga dziecku uświadomić sobie pozytywne zmiany, jakie zachodzą 

w organizmie pod wpływem regularnych ćwiczeń. Korzyści, które warto wymienić, 

to np. poprawianie nastroju, zwiększenie sprawności, wydolności i siły organizmu, 

zapobieganie otyłości, zwiększenie odporności na zarazki, wirusy i bakterie, 

dotlenienie mózgu.  

 

 6. Zabawa ruchowa - „Ciuciubabka”. 

 

Dziecko stoi na środku pokoju i ma zasłonięte oczy.  

 

Rodzic powtarza rymowankę:  

  

,,Stara, ślepa ciuciubabka po omacku chodzi, 

Szuka poczciwego dziecka, co ją oswobodzi.  

Ciuciubabko, chodź tu bliżej, bardzo cię prosimy,  

Dotknij kogoś, zgadnij kto to, a wnet cię puścimy!’’  

 

Rodzic z dzieckiem mają umówiony czas na ucieczkę (np. ciuciubabka odlicza do 5); 

po tym czasie Rodzic nieruchomieje. Ciuciubabka próbuje złapać Rodzica – gdy 

odgadnie kto to, następuje zamiana ról.  

 

 7. Zagadki ruchowe - „sportowe kalambury”. 

 

Dziecko przedstawia za pomocą gestów wybraną dyscyplinę sportową. Gdy Rodzic 

zgadnie, następuje zamiana ról. 

 

  

  



 8. Warsztaty kulinarne ,,Zdrowy koktajl’’ (film instruktażowy znajdziecie 

Państwo na profilu facebookowym ,,Małe Przedszkole i Żłobek’’). 

 

Składniki: 

- 1 mango, 

- 2 banany, 

- 1 szklanka ulubionego mleka, 

- ½ szklanki płatków owsianych. 
 

Sposób przygotowania: 
Do kielicha blendera wkładamy pokrojone owoce, wlewamy mleko i wsypujemy 

płatki owsiane. Zamykamy blender i miksujemy na jednolitą masę. Przelewamy do 

szklanki lub pudełka próżniowego. 

 

 9. Karta pracy „Piłki”. (Załącznik 1) 

 

Rysuj po śladach dróg dzieci do ich piłek. Każdą drogę rysuj kredką w innym 

kolorze. Pokoloruj rysunki piłek. 

(Jeśli nie masz możliwości wydrukowania tych kart, możesz zrobić to na komputerze 

bez kolorowania). 
  
Powiedz, w co grają chłopcy. Pokoloruj rysunki chłopców i piłki. 

 

 10. Karta pracy „Sport”. (Załącznik 2) 

 

Nazwij przedmioty ukryte na rysunkach. Narysuj je w pętlach.  

(Jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, możesz zrobić to na kartce). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

Rysuj po śladach dróg dzieci do ich piłek. Każdą drogę rysuj kredką w innym 

kolorze. Pokoloruj rysunki piłek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiedz, w co grają chłopcy. Pokoloruj rysunki chłopców i piłki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik 2 

 

Nazwij przedmioty ukryte na rysunkach. Narysuj je w pętlach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatkowe karty pracy 
 

Policz przedmioty w każdej ramce. Zaznacz ich liczbę w pustych okienkach. 

Dokończ ozdabiać ramki. 

 



Pokoloruj w polach po prawej stronie karty te same miejsca, które są pokolorowane 

po lewej stronie karty. 

 
 


