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TEMAT: NASZE ULUBIONE ZABAWY I SPORTY. 

 

1. Posłuchaj wiersza „Gimnastyka i akrobatyka sportowa”. 

(przeczytanego przez Rodzica). 

 

„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! 

Pierwsza jest zmęczona Ewka. 

Gdy już mięśnie rozgrzejemy, 

to nowości poznajemy: 

to uczymy się przewrotów, 

to pozycji w biegach „gotów”, 

czasem piłki kozłujemy, 

pierwsze rzuty oddajemy, 

to ćwiczymy równowagę 

robiąc z ciała swego wagę. 

Rozciągamy nasze stawy - 



każdy chce być giętki, żwawy. 

Grześ, najbardziej elastyczny, 

ćwiczy w klubie gimnastycznym. 

Robi gwiazdę i szpagaty, 

mówi, że to geny taty. 

Bardzo lubię te zajęcia! 

Tu pomysły są do wzięcia, 

jak ze swymi rodzicami 

wspólnie ćwiczyć wieczorami”. 

 

2. Zacznij od porcji ruchu „Pobaw się przy piosence”. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

Wymyśl do piosenki kilka ćwiczeń. Możesz np.: podskakiwać, robić pajacyki, 

przysiady, biegać. 

Rodzic wypowiada kilka słów, mówiąc jak robot, czyli dzieląc je na sylaby. 

Zadaniem dziecka będzie zrobić to, co powiedziała mama lub tata. 

Rodzic wypowiada słowa: 

tu-pie-my, 

ska-cze-my, 

ma-sze-ru-je-my. 

 

3. „Zabawy z piłką”. 

 

 Rodzic rzuca piłkę do dziecka mówiąc: coś w pobliżu na głoskę np. 

„o”. Następnie dziecko mówi „okno”, łapie piłkę, a potem odrzuca do 

Rodzica mówiąc coś w pobliżu na głoskę „l” itd. 

 Dziecko odbija piłkę o podłogę omijając przeszkody (przeszkodami 

mogą być ustawione krzesła). 

 Dziecko turla piłkę pomiędzy krzesłami. 

 Dziecko przechodzi między krzesłami trzymając na głowie woreczek 

gimnastyczny, zamiast woreczka można użyć cienkiej książki. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA


4. Zabawa „Kalambury”. 

Jaka to jest dyscyplina?  

Dziecko za pomocą gestów pokazuje daną dyscyplinę. Zadaniem Rodzica jest 

odgadnąć, co pokazuje dziecko i nazwać dyscyplinę sportową. 

 

5. Karta pracy: „Droga”. (Załącznik 1) 

Rysuj drogę w labiryncie. Powiedz, dokąd idzie rodzina Olka i Ady. Rysuj 

szlaczki po śladach, a potem - samodzielnie (jeśli nie masz możliwości 

wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze). 

 

6. „Obejrzyj obrazki i przeczytaj zdania”. 

 

 

Tata lubi kolarstwo. 

 

 

Mama lubi biegi. 

 



Piłka nożna to ulubiony sport i gra Olka. 

 

 

Gimnastyka to ulubiony sport Ady. 

 

 

7.  Zabawa ruchowa „Podskocz, jeśli usłyszysz głoskę”. 

Dziecko razem z Rodzicem wybiera głoskę np. „r”. Dziecko chodzi po 

dywanie, a Rodzic wypowiada różne słowa np. piłka, rower, skakanka, jeśli 

dziecko usłyszy głoskę „r” wykonuje podskok. Zabawę można powtórzyć kilka 

razy zmieniając wybraną głoskę. 

 

8. „Zabawa wielkie pranie” - ćwiczenie spostrzegawczości i umiejętności 

matematycznych. 

Rodzic układa pranie z dzieckiem - prosi, aby odszukało i połączyło w pary 

takie same skarpetki. Następnie dziecko skarpetki: liczy, segreguje, porównuje, 

kto ma ich więcej, a kto mniej. 

 

 



9. Karta pracy: „Zdjęcia”. (Załącznik 2) 

Obejrzyj zdjęcie. Przyjrzyj się fragmentom zdjęcia, które są na dole karty. Przy  

każdym fragmencie narysuj odpowiednią liczbę kropek. Opowiedz, jak spędzasz  

wolny czas z Rodzicami (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób 

to na komputerze). 

 

10.  Karta pracy: „Zabawki”. (Załącznik 3) 

Otocz pętlami zabawki każdego rodzaju. Porównaj ich liczbę. Wpisz do okienek 

odpowiednie liczby i znaki. Pokoloruj rysunki piłek: 1, 3 - na zielono, 2, 4 - na 

fioletowo, 5 - na niebiesko (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, 

zrób to na komputerze, bez kolorowania). 

 

11.  Karta pracy: „Ćwiczenia”. (Załącznik 4) 

Obejrzyj obrazki przedstawiające dzieci wykonujące różne ćwiczenia  

gimnastyczne. Połącz obrazki z rysunkami postaci wykonujących to samo 

ćwiczenie (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na 

komputerze). 

 

12.  „Zagadki rysunkowe”. 

Do zabawy potrzebny będzie duży karton i czarny mazak. 

Rodzic wykonuje na kartonie czarnym mazakiem schematyczny rysunek ludzika 

uprawiającego dany sport, np. sztangisty podnoszącego sztangę. Prosi dziecko o 

podanie nazwy przedmiotu, którego używa sportowiec, a następnie nazwy 

sportowca i sportu, jaki uprawia. 

Przykłady:  

sztanga - sztangista - podnoszenie ciężarów  

piłka - piłkarz - piłka nożna  

piłka do koszykówki - koszykarz - koszykówka  

narty - narciarz - narciarstwo  

rower - kolarz – kolarstwo 

 

 

 

 



13.  Zabawa ruchowa „Taniec”. 

Dziecko swobodnie tańczy przy wesołej piosence. Podczas przerwy w muzyce 

Rodzic pokazuje konkretne ruchy, a dziecko je powtarza: 

 skaczemy jak piłeczki 

 stajemy na jednej nodze 

 robimy pajacyki 

 stoimy w bezruchu 

 kładziemy się na plecach 

 robimy koci grzbiet 

 stajemy na palcach unosząc jak najwyżej ręce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Rysuj drogę w labiryncie. Powiedz, dokąd idzie rodzina Olka i Ady. Rysuj 

szlaczki po śladach, a potem - samodzielnie (jeśli nie masz możliwości 

wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze). 

 

 

 



Załącznik 2 

Obejrzyj zdjęcie. Przyjrzyj się fragmentom zdjęcia, które są na dole karty. Przy  

każdym fragmencie narysuj odpowiednią liczbę kropek. Opowiedz, jak spędzasz  

wolny czas z Rodzicami (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób 

to na komputerze). 

 

 

 



Załącznik 3 

Otocz pętlami zabawki każdego rodzaju. Porównaj ich liczbę. Wpisz do okienek 

odpowiednie liczby i znaki. Pokoloruj rysunki piłek: 1, 3 - na zielono, 2, 4 - na 

fioletowo, 5 - na niebiesko (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, 

zrób to na komputerze, bez kolorowania). 

 

 

 

 



Załącznik 4 

Obejrzyj obrazki przedstawiające dzieci wykonujące różne ćwiczenia  

gimnastyczne. Połącz obrazki z rysunkami postaci wykonujących to samo 

ćwiczenie (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na 

komputerze). 

 

 



Dodatkowe karty pracy (dla chętnych) 

 

Pokoloruj tyle figur i na taki kolor, jak pokazują kostki. Obrysuj każdą figurę 

według wzoru. 

 

 



Rysuj palcem kształt litery „r” - małej i wielkiej. Pisz litery „r”, „R” po 

śladach, a potem - samodzielnie. 

 

 

 


