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Temat: ,,Ćwiczenia gimnastyczne” według propozycji przewodnika metodycznego  

„Plac zabaw” 

1. Spacer pomiędzy kałużami –  na podłodze leżą przeszkody, symbolizujące kałuże. 

Dzieci maszerują w zmiennym tempie, zgodnie z rytmem wystukiwanym  na bębenku. 

Należy zwrócić uwagę na to, by dzieci wysoko podnosiły kolana podczas marszu i nie 

dotykały stopami kałuż. 

2. Obroty – zabawa w parach z rodzicem, siostrą lub bratem. Dzieci stoją w parach, 

tyłem do siebie, dotykając się plecami, pośladkami i nogami. Nogi w lekkim rozkroku, 

mocno przylegają do podłogi. Jedno z dzieci trzyma maskotkę. Na sygnał  hop! dzieci 

robią skręt tułowia w jedną stronę i przekazują sobie maskotkę. Należy zwrócić 

uwagę, by dzieci starały się nie odrywać stóp od podłoża, a przekazując zabawkę 

patrzyły sobie w oczy. 

3. Skok do kałuży – dzieci wysuwają jedną nogę do przodu i przeskakują na nią, 

następnie drugą nogę i powtarzają ruch. Zabawa może być prowadzona w różnym 

tempie. 

4. Kołyska – dzieci siedzą na podłodze z podkurczonymi nogami, które mocno obejmują  

ramionami. Kołyszą się do przodu i do tyłu oraz na boki. 

5. Poranek na wsi – dzieci leżą na brzuchu, ręce trzymają pod głową. Na sygnał hop! 

unoszą nad podłogę wyprostowane nogi i ręce. Po chwili wracają do pozycji 

wyjściowej. Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy. 

6. Koty się budzą – dzieci przyjmują pozycję klęk podparty, dolny odcinek kręgosłupa 

„wpychają” mocno w podłogę tak, aby stał się w tym miejscu wklęsły. Głowy 

podnoszą. Na hasło koci grzbiet, górny odcinek kręgosłupa „wypychają” w górę tak, 

aby powstał swego rodzaju garb. Głowy chowają między ramionami. 

7. Sadzimy w polu – dzieci stoją w rozkroku i wykonują skłon do prawej nogi, prostują 

się i robią skłon do lewej nogi.  

8. Króliki skaczą – dzieci kładą dowolne pudełko (po chusteczkach, herbacie) na 

podłodze i przeskakują przez nie raz z prawej strony, raz z lewej. 

9. Zwierzęta piją wodę – dzieci kładą pudełka na podłodze i siadają za nimi. Następnie 

wykonują skłon w kierunku pudełka tak, aby dotknąć go czołem. 



10.  Zwierzęta do stodoły – zabawa ruchowa, orientacyjno - porządkowa. Dzieci naśladują 

chód wybranych przez siebie zwierząt gospodarskich. Na sygnał stop! siadają w 

siadzie skrzyżnym w wyznaczonym miejscu. Na sygnał hop! spacerują dalej. 

11.  Koniki – dzieci biegają po obwodzie koła, uderzając piętami o pośladki. 

12.  Przenoszenie jajka – dzieci z rodzicami stoją blisko siebie i podają sobie dowolną 

maskotkę. Najpierw prawą ręką w prawą stronę, następnie lewą ręką w lewą stronę. 

PROPOZYCJA ZABAWY POPOŁUDNIOWEJ: 

„Głowa, ramiona, kolana, pięty „ – zabawa przy muzyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE&list=PLbRzTYeyj4CYFzv7lBE2KnqG8ru

tRhDzZ&index=22 

 

Miłego dnia! 

Pod żadnym pozorem nie wychodźcie z domu! 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE&list=PLbRzTYeyj4CYFzv7lBE2KnqG8rutRhDzZ&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE&list=PLbRzTYeyj4CYFzv7lBE2KnqG8rutRhDzZ&index=22

