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I część dnia: 

 

Dzisiaj zapraszam do aktywności fizycznej. 

Zapraszam do wzięcia udziału razem z dzieckiem w prostych ćwiczeniach ruchowych. Jako 

pomoce wystarczą kubeczki po jogurtach. Oto kilka przykładowych ćwiczeń. 

 

Zabawa orientacyjno-porządkowa 

Dziecko biega swobodnie po pokoju, trzymając kubeczek w ręku. Słysząc uderzenie w bębenek 

(lub klaśniecie), zatrzymuje się, stawia odwrócony kubeczek na głowie, przykuca, a następnie 

wstaje, zdejmuje kubeczek i biega swobodnie. 

 

Ćwiczenia dużych grup mięśniowych 

Dziecko stoi w małym rozkroku, kubeczek trzyma w wyciągniętych nad głową rękach. 

Wykonuje skłon w przód, stawia kubeczek przed sobą i prostuje się. Podczas ponownego 

skłonu zabiera kubeczek i podnosi do góry.  

 

Ćwiczenia tułowia 

Dziecko, w siadzie skrzyżnym, wykonuje skłony boczne z kubeczkiem postawionym na 

wyciągniętych dłoniach. Za każdym razem dotyka podłogi odwróconą dłonią. 

 

Zabawa na czworakach 

Dziecko delikatnie toczy kubeczek po dywanie poprzez popychanie go głową.  

 

Zabawa bieżna „Miń kubeczki”  

Stawiamy odwrócone kubeczki na dywanie i poruszamy się lekko między nimi w rytmie 

dowolnej muzyki. 

 

Podskoki 

Stawiamy  odwrócony kubeczek na dywanie i dziecko przeskakuje przez nie: do przodu, do 

tyłu i na boki.  

 

Ćwiczenie stóp 

Dziecko w siadzie skulnym, podpartym próbują chwycić kubeczki palcami jednej stopy 

i drugiej stopy, na zmianę. Potem unoszą do góry kubeczki stopami.  

 

Ćwiczenia wyprostne 

Dzieci maszerują na palcach z kubeczkami położonymi na głowach. Potem wrzucają je do 

pojemnika przez pochylenie głowy. 



W ramach aktywności plastycznej proponuję pokolorować obrazek przedstawiający zwierzęta 

gospodarskie, znajdujący się na ostatniej stronie. Zwróćmy uwagę na prawidłowe trzymanie 

kredki, jak również dokładność kolorowania (m.in. niewychodzenie za linię). 

 

III część dnia: 

 

Rytmiczny podział na sylaby nazw zwierząt z wiejskiego podwórka 

Rodzic pokazuje obrazki zwierząt, a dziecko wymawia ich nazwy, a potem dzieli je rytmicznie 

na sylaby,  klaszcząc przy tym, np.: krowa, kro-wa , baran, ba-ran itd. Jeśli nie mamy obrazków 

zwierząt, mówimy dziecku nazwę zwierzęcia, a dziecko dzieli wyraz na sylaby z rytmicznym 

klaskaniem. 

 

Układamy puzzle 

Proponuję, aby do ułożenia puzzli wykorzystać pokolorowany wcześniej obrazek ze 

zwierzętami domowymi. Dziecko przecina wypełnioną kolorowankę po zaznaczonych liniach, 

a następnie układa obrazek. 
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