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TEMAT TYGODNIA: ŚWIĘTO MAMY I TATY. 

TEMAT DNIA: NASZE ULUBIONE ZABAWY I SPORTY. 

 

1. WIERSZYK. 

Wysłuchanie wiersza pt. „Elementarz sportowy”. 

 

„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! 

 

 

2. PIOSENKA. 

 „Ruch to zdrowie” 

https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is


3. ZABAWA NAŚLADOWCZA. 

„Biedroneczka leci do nieba” 
 
Dziecko stoi ze zgiętymi w łokciach rękoma blisko ciała. Włączamy muzykę (ulubioną 

piosenkę dziecka) - oznacza ona, że biedronka leci do nieba: dziecko biega i rękoma 

naśladuje ruch skrzydeł biedronki. Przerwa w muzyce oznacza, że biedronka ląduje - dziecko 

przykuca lub kładzie się na brzuchu. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

4. ZABAWA UMUZYKALNIAJĄCA.  

„My jesteśmy żabki”  

https://youtu.be/bSvnVcfC3-s 

1. My jesteśmy żabki (palcami pokazujemy na siebie) 

Mamy cztery łapki (pokazujemy ręce) 

Skaczemy po trawie (skaczemy ) 

Bocian nas nie złapie ( pokazujemy palcem znak NIE) 

 

Ref: Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w bok (skaczemy jak żaby w bok) 

Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w przód (skaczemy jak żaby do przodu) 

Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w tył ( skaczemy jak żaby do tyłu)  

Hop, hop, hop 

Skaczą ile sił 

 

2. My jesteśmy żabki (pokazujemy na siebie) 

Po to mamy łapki (pokazujemy ręce) 

By popływać w stawie (machamy rękoma na kształt pływania) 

https://youtu.be/bSvnVcfC3-s


I skakać po trawie 

 

Ref: Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w bok (skaczemy jak żaby w bok) 

Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w przód (skaczemy jak żaby do przodu) 

Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w tył ( skaczemy jak żaby do tyłu) 

Hop, hop, hop 

Skaczą ile sił / x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PRACA PLASTYCZNA. 

Pokoloruj obrazek. 

 

 


