
                                      Dzień dobry! 

                             16.04.2021r. 

 

Temat dnia:” W zdrowym ciele, zdrowy duch”. 

To nasze ostatnie spotkanie w domowym przedszkolu. Już od 

poniedziałku widzimy się w przedszkolu. Dzisiaj porozmawiamy o 

tym, jak ważny dla zdrowia jest ruch.  

 

                                   Mała rozgrzewka  

https://view.genial.ly/5ec120f58e243b0d5a335066/interactive-content-

cwiczenia-przedszkolaka 

 

 

Poniżej umieściłam PIRAMIDĘ ZDROWIA, którą już poznaliście na 

zajęciach w przedszkolu. Teraz wasze zadanie, opowiedzcie rodzicom 

co oznacza każdy stopień piramidy.  

https://view.genial.ly/5ec120f58e243b0d5a335066/interactive-content-cwiczenia-przedszkolaka
https://view.genial.ly/5ec120f58e243b0d5a335066/interactive-content-cwiczenia-przedszkolaka


 

 

Na dole piramidy znajduje się to czego powinniśmy robić najwięcej, a więc 

ćwiczyć i uprawiać sport.  

                                  RUCH TO ZDROWIE! 

                     

"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.  

Rozmowa na temat aktywności ruchowej.  
 

Przybliżenie dziecku tematyki związanej z aktywnością ruchową. 

Sport przedszkolaka 

Na poniższej ilustracji przedstawiłam przykłady aktywności ruchowej 

przedszkolaka. Opowiedz co robią dzieci, jaki Ty uprawiasz sport? 

 

 



 „Jakie korzyści mamy z aktywnie spędzonego czasu, z 

uprawiania sportu?” 

Przykładowe odpowiedzi: 

 Zdrowie- wzmacnia odporność (nie chorujemy) 

  Lepsze samopoczucie (sprawia przyjemność) 

 Wzmacniamy ciało (nic nas nie boli) 

 Jest to świetna zabawa 

 Poprawia naszą sprawność fizyczną 

 Zapobiega otyłości. 

                            Czas na ruch  

Zestaw zabaw prowadzonych metodą Weroniki Sherborne 

o   Leżenie na plecach, ręce wzdłuż tułowia, na sygnał – podnoszenie rąk do 

góry, mocne zaciskanie w pięści, rozluźnienie, opuszczenie rąk 

o   Uderzanie o podłogę na przemian stopami i dłońmi, najpierw w rytmie 

dowolnym, potem próba podporządkowania się podanemu rytmowi 

o   Ślizganie się w kółko na brzuchu – potem obrót i to samo na plecach 

o   „Śmieszne miny” – wytrzeszczanie oczu, wysuwanie języka, oblizywanie się, 

szczerzenie zębów, „Smutna Chinka”, „Wesoła Chinka” 

o   Siad, podkurczenie nóg, kołysanie się na pośladkach, obroty wokół własnej 

osi na pośladkach 

 



 

 

 
   http://dziubdziak.pl/zabawy-ruchowe-dla-dzieci-gimnastyka-dla-przedszkolaka/ 



 

      

                             Prawda czy fałsz?” – quiz o ruchu.   

 

Posłuchaj, gdy zdanie jest prawdziwe podnieś ręce w górę, gdy fałszywe, 

uderzaj dłońmi o kolana. 

 Aby być zdrowym, trzeba się codziennie rano 

gimnastykować.       PRAWDA 

 Aby być zdrowym, trzeba oglądać bardzo dużo bajek w 

telewizji.   FAŁSZ 

 Aby być zdrowym, trzeba uprawiać różne sporty, np. grać w piłkę, 

pływać, czy jeździć na rowerze.            PRAWDA 

 Aby być zdrowym, trzeba spędzać dużo czasu przed komputerem. FAŁSZ 

 Aby być zdrowym, trzeba wychodzić często na plac zabaw i przebywać 

na świeżym powietrzu.            PRAWDA 

 

 



A to ciekawe! Gimnastyka buzi i języka.  

 

 
(źródło: Fb Rysopisy) 



Sportowe zadania 

Pokoloruj piłkę zgodnie z instrukcją  

 

 



Połącz sportowca z jego cieniem. 

 

 

 



 

                                  „O sporcie coś jeszcze…” 

 Hibbi – Sport to zdrowie. 

https://www.youtube.com/watch?v=sZZKiGbu40w 

 

 Rodzina Treflików – „Olimpiada” 

https://www.youtube.com/watch?v=anH7C0I-Elc 

 

 Oglądaj z JEDYNECZKĄ – Ruch to zdrowie!  

https://vod.tvp.pl/video/jedyneczka,ruch-to-zdrowie,19380433 

 

 

 Zabawy z Ziko 

https://www.zikodlazdrowia.org/edukacja/zdrowo-maluchowo/ruch-to-

zdrowie/ 

 

 

 

 

                            Miłego dnia! 

                          Edyta Korepta 
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