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Wykonajcie  dwiczenia ze str. 14, 15 i 17.   

 

 A teraz czas na zabawy ruchowe. Dziś do dwiczeo potrzebne będą 

skakanki (a jeśli ich nie macie może byd długi szalik albo sznurek) i 

mała maskotki.  

 Przeskakiwanie obunóż przez przeszkodę – dwiczenie 

skoczności i koordynacji wzrokowo – ruchowej – 

przeskakujemy przez skakankę rozłożoną na podłodze obunóż 

w przód i w tył , np.10 razy  

 Przeskakiwanie przez skakankę na jednej nodze – dwiczenie 

równowagi – stajemy bokiem na jednym koocu skakanki i na 

jednej nodze przeskakujemy do jej kooca. W drodze powrotnej 

zmieniamy nogę 

 Przechodzenie na czworakach wzdłuż skakanki przodem i 

tyłem – dwiczenie dużych grup mięśniowych. Przechodzimy na 

czworakach wzdłuż skakanki, która znajduje się między rękoma 

i nogami, pamiętamy, aby podczas czwarakowania mied 

wyprostowane nogi w kolanach. Ćwiczenie wykonujemy 2 razy, 

czworakując,   raz w przód, raz w tył. 

 Przechodzenie wzdłuż skakanki z trzymaniem maskotki 

palcami stóp – dwiczenie mięśni stóp. Przechodzimy w obie 

strony trzymając maskotkę raz w jednej, raz w drugiej stopie.  

 Przerzucanie stopą maskotki na drugą stronę skakanki – 

wzmacnianie mięśni wysklepiających stopy. Wykonujemy 

dwiczenie po 10 razy -  raz jedną, raz drugą stopą 



 Przerzucanie woreczka do siebie - dwiczenie mięśni grzbietu – 

zapraszamy do zabawy rodzica lub rodzeostwo – leżenie 

przodem naprzeciwko siebie, odrywamy klatkę piersiową od 

podłogi i rzucamy oburącz maskotkę do partnera, partner łapie 

i odrzuca. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. Możemy policzyd 

udane chwyty i wybrad zwycięzcę.  

 Chodzenie po linie – dwiczenie wyprostne – przechodzenie po 

linii utworzonej przez skakankę, starając się, aby palce i pięta 

dotykały skakanki a sylwetka była wyprostowana.   

 

 

Na zakooczenie Tygodnia Odkrywców, zapraszam was na spacer z 

rodzicami do parku lub lasu i bezpośrednie obserwacje z pomocą lupy 

mrówek, ślimaków, żuczków i innych owadów.  

 

Ze spaceru  przynieście listki, patyczki, kamyczki i inne skarby 

przyrody. Poproście rodziców o duży słoik włóżcie do niego wszystkie 

skarby przyniesione z lasu, a następnie ulepcie z plasteliny ślimaczki, 

mrówki, lub inne owady i też umieśdcie  je w  słoiku.   

Film podpowie wam jak ulepid ślimaczka.  

 

Jak ulepid ślimaka z plasteliny? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xxd5sm7ESU4 
 

Życzę miłej zabawy!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xxd5sm7ESU4

