
Rozruszajmy się 

Cele: 
– potrafi nazwać części swego ciała 
– zna kierunki: w prawo, w lewo, w górę, w dół 
– umie reagować na proste komendy 
– rozumie podstawowe nazewnictwo pozycji wyjściowych i końcowych 
– potrafi trafić w wyznaczony cel 

 
Piosenka na dobry początek – skopiuj link (SKACZEMY, BIEGNIEMY – @WYGIBASY TV - 

piosenki dla dzieci ) 
 

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

Zabawy na rozgrzewkę – orientacja kierunku 
1 zabawa -Na sygnał „deszcz pada” dziecko stoje pod ścianą, 

                                  „słońce świeci” biegaja. 
2 zabawa - Marsz w szeregu – dziecko bierze do rączki małą maskotkę 
lub piłeczkę. Dziecko trzymając wybraną zabawkę w jednym ręku biega 
swobodnie po sali. Na hasło „stop”  zatrzymuje się, kładzie zabawkę na 
głowie i  idzie do tyłu tyle kroków ile powie rodzic wymieniając liczby od 
zera do pięciu. 
 

Rozruszajmy ręce, rozruszajmy nogi – ćwiczenia 

gimnastyczne 

*,,Spacer pieska"- Dziecko rozkłada po całej podłodze różne zabawki. 
Wybiera jedną, przy której stoi. Na umówiony sygnał z rodzicem dziecko 
porusza się po całej sali. Na kolejne umówione hasło dziecko wraca do  swojej 
zabawki. 

*,,Poczta" – Dziecko staje na naprzeciwko rodziców (jeśli ma rodzeństwo -

zaprasza je do zabawy). Wybraną zabawkę rzuca raz do taty, raz do mamy. 
Zabawę można wykonać na stojąco a póżniej w pozycji siedzącej. 

*,,Winda" – pozycja stojąca, wybrana maskotka na głowie, powolny przysiad, 

plecy wyprostowane – wtedy ,,winda zjeżdża w dół".   
Powolny wyprost - ,,winda jedzie w górę". 

https://www.youtube.com/channel/UCNvmmTV6Jxhc17vlp6kB0XQ
https://www.youtube.com/channel/UCNvmmTV6Jxhc17vlp6kB0XQ
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA


*,,Kołyska" – leżenie na plecach a mała maskotka pod brodą. Kolana ugięte. 

Na umówione hasło dziecko chwyta za kolanai podciagą sięrobiąc kołyskę – 
kołysze się.Po chwili wraca do pozycji leżącej. 
 

Zabawy przy muzyce – Ćwiczenia wyciszające 

 

Włącz piosenkę kopiując poniższy link ( Piotr Czajkowski - Walc kwiatów z Dziadka do orzechów),  

a następnie wykonuj podane ćwiczenia : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc   
 
,,Spacer" – w rytm podanej muzyki, dziecko idzie po obwodzie pokoju na 
palcach. Zatrzymuje się na umówiony sygnał i rzuca piłeczką do wcześniej 
wyznaczonego celu. Następnie zmienia przechodzi na pięty i również na 
sygnał rzuca do celu.    

 
Proponowane ćwiczenia kształtują następujące umiejętności : 
-rozwijają orientację przestrzenną 
-doskonalą koordynację ruchową 
-dziecko potrafi kontrolować swoje emocje i zachowania 
 

PAMIĘTAJ  O  UMYCIU  RĄCZEK 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc

