
Zachęcamy rodziców do kontaktu z nauczycielami oraz 

przesyłania dziecięcych prac na maila grupowego. 

adresy e – mail grup 6 latków:  

 

0A : przedszkole1sekretariatoa@wp.pl 

 

0B - przedszkole1.0b@wp.pl 

 

0C - 1sekretariat.Oc@wp.pl 

 

 

Propozycja zajęć dla 6 latków 

20.04.-24.04.2020 
Temat tygodnia: „W świecie teatru” 

 
 

 

                   

Poniedziałek 

20.04.2020 

 

1. Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego 

pt. „Bardzo ważna rola”. 

Załącznik nr 1 

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych –

rozwijanie sprawności ruchowej. 

Załącznik nr 2 

 

                     

 

Wtorek 

21.04.2020 

 

1. Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki 

pt. „Rodzina paluszków” 

Załącznik nr3 

2. Praca plastyczna „ W świecie teatru” 

Załącznik nr 4 

 

 

 

Środa 

22.04.2020 

 

1. Słuchanie wiersza J. Kulmowej pt. „Teatr 

żywy”. 

Załącznik nr 5 

2. Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki 

pt. „Boogie-Woogie. Zabawa muzyczno-

ruchowa                                                 

Załącznik nr 6 

 

Czwartek 

23.04.2020 

 

1. Zabawy i ćwiczenia związane z 

mierzeniem pojemności naczyń i objętości 

płynów. 

Załącznik nr 7 

2. Praca plastyczno-techniczna „Teatrzyk wg 

baśni…” 

mailto:przedszkole1sekretariatoa@wp.pl
mailto:przedszkole1.0b@wp.pl
mailto:1sekretariat.Oc@wp.pl


Załącznik nr 8 

 

 

 

Piątek 

24.04.2020 

 

 

1.„Teatrzyk cieni”- wiersz Ryszarda 

Przymusa 
Załącznik nr 9 

2.Ćwiczenia wzmacniające gorset mięśniowy 

kręgosłupa 

Załącznik nr 10 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Temat: Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego pt. „Bardzo ważna rola”. 

 

 

1. Słuchanie opowiadania. 

 

Starszaki coraz częściej myślały o szkole. Powoli wyrastały z przedszkola, tak jak się wyrasta 

z przyciasnych butów czy kusego ubranka. Wyobrażały sobie, jak będzie w nowym miejscu.    

– Jesteśmy już prawie uczniami – powiedziała Zosia. 

 – Zanim pożegnamy przedszkole, może warto pokazać młodszym kolegom, czego 

nauczyliśmy się tutaj. I starszaki w porozumieniu z panią postanowiły przygotować teatrzyk.  

   Dzieci przez wiele dni uczyły się swoich ról. Recytowały wierszyki, śpiewały piosenki i 

tańczyły różne tańce. Po kilku próbach starszaki znały swoje role na pamięć. Na scenie czuły 

się pewnie, jak prawdziwi aktorzy. Prawie wcale nie zapominały, co mają powiedzieć, i 

rzadko się myliły. Pomagały paniom z przedszkola w przygotowaniu  kolorowych dekoracji i 

kostiumów.  

– Będzie teatrzyk w przedszkolu – powiedziała Zosia przy kolacji. 

 – Teatrzyk? – zainteresował się braciszek Zosi. Misiek był w najmłodszej grupie tego 

samego przedszkola. Był bardzo dumny ze swej starszej siostry. Ona wszystko wiedziała, 

wszystko umiała i pomagała Miśkowi we wszystkim. 

 – Taki teatrzyk z kukiełkami? – spytał Misiek.  

 – Nie, bez kukiełek. Sami będziemy grali. Same starszaki. 

 – Ty, Zosiu, też? 

– O tak! Będę grała Bardzo Ważną Rolę! 

   Nadszedł dzień uroczysty, niecierpliwie wyczekiwany w przedszkolu. W dużej sali 

przedszkolnej kurtyna  zasłaniała scenę. Przed zasłoną stanęły rzędy krzesełek dla widzów. 

Wszystkie grupy przedszkolne z wyjątkiem starszaków zasiadły na widowni. Wszystkie 

starszaki zniknęły w szatni, która zmieniła się w teatralną garderobę. Starszaki przebierały się 

w kostiumy specjalnie przygotowane dla aktorów przedstawienia. Rozległ się gong i kurtyna 

odsłoniła scenę z kolorowymi dekoracjami. Rosła tam piękna, rozłożysta jabłoń. Za jabłonią 

było pole i łąka, a za łąką las. Między łąką a lasem płynęła rzeka. A w tej rzece pluskały się 

ryby. Między sceną a widownią stał duży zegar. Z tarczą podzieloną na cztery części i jedną 

wskazówką. Nie pokazywał godzin, ale pory roku. Każda pora roku była w innym kolorze. 

Zima – biała, wiosna – zielona, lato – złote, jesień – brązowa. Na scenę wbiegły starszaki i 

zaśpiewały piosenkę o porach roku. Bim! – zegar zadzwonił jeden raz. Wskazówka pokazała 



białe pole z napisem ZIMA. Rozległ się szum wiatru i sypnął śnieg. Na scenie zrobiło się 

biało. Gałązki jabłoni pokryły się szronem. Jabłonka trzęsła się z zimna i  miała bardzo 

smutną minę. Po chwili, przykryta kołderką śniegu, zasnęła na stojąco. Na scenę wbiegły 

dzieci przebrane za  leśne zwierzęta. Były tam sarenki, jelonki, zajączki i ptaki zimujące. 

Takie, co nie odleciały do ciepłych krajów. Bardzo smutne, zmarznięte i głodne zwierzęta 

drżały z zimna. Szukały pożywienia pod śniegiem.    Na scenę wbiegły dzieci w zimowych 

ubrankach i chłopiec przebrany za leśniczego. Dzieci sypały smakołyki dla ptaków do 

karmnika i wieszały słoninkę na gałęziach jabłonki. Leśniczy wykładał siano, marchew i 

kapustę dla czworonożnych mieszkańców lasu. Głodne zwierzęta najadły się do syta i 

zatańczyły z radości. 

Misiek wpatruje się w scenę. Gdzie Zosia? Nigdzie jej nie ma. Jak to, przecież Zosia miała  

grać Bardzo Ważną Rolę! 

 Bim-bam! – zegar zadzwonił dwa razy. Wskazówka pokazała zielone pole z napisem 

WIOSNA. Zaczął padać deszcz. Śnieg na polach roztopił się. Wyparował szron z gałęzi 

jabłoni. Zazieleniły się pola, łąki i drzewa w lesie. Jabłonka obudziła się i uśmiechnęła 

radośnie. Jej gałązki pokryły się białymi kwiatami i młodymi listkami. Wokół drzewa 

tańczyły dzieci przebrane za pszczoły i motyle. Z ciepłych krajów przyleciały jaskółki, 

żurawie i bociany 

Misiek obserwuje scenę. Coraz bardziej się niepokoi. Gdzie Zosia? Nigdzie jej nie ma! Jak 

to? Przecież Zosia miała grać Bardzo Ważną Rolę! 

   Bim-bam - bom! – zegar zadzwonił trzy razy. Wskazówka przesunęła się na złote pole z 

napisem LATO. Słońce świeciło coraz mocniej. Zieleń na polach i łąkach zastąpiły żółto-

złote kolory dojrzewającego zboża i żółknących traw. Jabłonka miała bardzo zadowoloną 

minę. Pod przekwitającymi kwiatami pojawiły się zawiązki owoców. Szybko rosły jak 

nadmuchiwane baloniki. Zmieniały się w zielone jabłka. Po minie jabłonki widać było, że jest 

jej ciężko. Ciężar rosnących owoców przygina ręce – gałęzie jabłonki – do ziemi. 

   Misiek wypatruje Zosi na scenie. Zbiera mu się na płacz. Gdzie Zosia? Nigdzie jej nie ma! 

A przecież Zosia miała grać Bardzo Ważną Rolę! 

Bim-bam- bom- bum! – zegar zadzwonił cztery razy. Wskazówka pokazała brązowe pole  

z  napisem JESIEŃ. Zachmurzyło się. Las przybrał jesienną szatę z liści żółtych, czerwonych 

i  brązowych. Powiał jesienny wiatr. Dzieci przebrane za kolorowe liście zatańczyły na 

scenie. Wiatr strąca dojrzałe, czerwone owoce z jabłoni. Im więcej owoców ląduje na ziemi, 

tym większa ulga maluje się na twarzy drzewa. Gdy spada ostatnie jabłko, jabłonka unosi ręce 

– gałęzie – do góry i tańczy radośnie. Dookoła niej tańczą pszczoły, motyle, ptaki i leśne 

czworonogi. Na scenę wchodzą dzieci z koszykami i śpiewając, zbierają jabłka.  

Wieje w polu psotny wiatr i jabłonką trzęsie, a z jabłoni jabłek grad   szur, szur przez gałęzie! 

Starszaki z koszykami pełnymi jabłek schodzą ze sceny. Idą między widzów. Rozdają 

dzieciom dojrzałe, słodkie  owoce. Jabłko, co czerwienią lśni, do przedszkola niosę.  

 Jeśli zechcesz, oddam ci, weź jabłuszko, proszę! 

 Stojące na scenie drzewo jabłoni macha gałęziastą ręką do Miśka.  

   – Zosia! – woła uradowany chłopiec i biegnie do siostry. Wbiega na scenę i rzuca się w 

objęcia dziewczynki 

 – Nie poznałem cię, bo się przemieniłaś w jabłonkę! A przecież cały czas patrzyłem na 

ciebie, Zosiu! Nie mogę uwierzyć, że to ty!  

   – A Zosia na to: 

 – Mówiłam, Michałku, że gram w przedstawieniu Bardzo Ważną Rolę! 

 

2. Rozmowa na temat opowiadania. 

−Co postanowiły starszaki? 

−Jaką rolę miała grać Zosia, siostra Michała? 



−O czym było przedstawienie? 

−Czy Michał rozpoznał na scenie swoją siostrę? 

−Co grała Zosia? 

 

 3.  Zabawa „Jestem aktorem”. 

   Dzieci przedstawiają pantomimicznie wybrane postaci z baśni, a rodzice rozpoznają,  

kto to? 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr2 

 

Temat:  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – rozwijanie sprawności ruchowej.  

 

 

Ćwiczenia  – zestaw XXIX.  

 

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa Wielkoludy i krasnoludki.  

 

Osoba dorosła wystukuje na bębenku rytm ćwierćnut, a dzieci chodzą wyprostowane, z 

uniesionymi w górę rękami i w wysokim wspięciu na palcach – tak maszerują wielkoludy. 

Gdy słychać dźwięk ósemek – cichutko biegają krasnoludki.  

 

2. Zabawa z elementem czworakowania – Zaczarowane zwierzęta.  

 

Dzieci trwają nieruchomo w przysiadzie podpartym. Na sygnał – np. uderzenie w bębenek – 

wszystkie budzą się i przemieszczają na czworakach po pokoju. Na dwa uderzenia w bębenek 

powoli unoszą się do pozycji stojącej, przebierając rękami – zwierzęta zostają odczarowane i 

stają się znów dziećmi.  

 

3. Zabawa wieloznaczna – Wilk i czerwony kapturek.  

 

 Dzieci – czerwone kapturki – biegają swobodnie między „drzewami“ tj. między meblami w 

pokoju. Gdy usłyszą hasło Wilk, chowają się za drzewami. Na hasło Nie ma wilka, wybiegają 

z ukrycia.  

 

4. Ćwiczenia oddechowe.  

 

Dzieci leżą tyłem na dywanie w pokoju, ramiona trzymają wyprostowane za głową. 

Przesuwają ramiona po podłodze w dół, do bioder, i z powrotem do góry. Po kilku 

powtórzeniach dołączają do ruchów głębokie wdechy (ramiona w górę) i wydechy (ramiona 

w dół).  

 

5. Marsz po obwodzie koła ze śpiewem znanej piosenki.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr3 

 

Temat: Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki pt. „Rodzina paluszków” 

 

1. Nauka piosenki przez osłuchanie 

2. Rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego 

3. Rozwijanie umiejętności wyrażanie muzyki ruchem 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pi74p5Nzhwg&fbclid=IwAR1sia0yMVq09OqGscO_M6

KgJWYMBNxoj1v11sxicK3ZgDJ8p7MUfJtzFAA 

 

 

 

Tekst piosenki 

 

Tata palec, tata palec, który to? 

Tutaj jestem, tutaj jestem ho hoho! 

 

Brat paluszek, brat paluszek, który to? 

Tutaj jestem, tutaj jestem, ho, hoho! 

 

Siostra palec, siostra palec, który to? 

Tutaj jestem, tutaj jestem, ho hoho! 

 

Dzidzia palec, dzidzia palec, który to? 

Tutaj jestem, tutaj jestem, ho hoho 

 

4. Wspólnie z rodzicem omówienie treści wysłuchanego utworu 

 

- Gdzie znajdował się tata palec, brat palec, siostra palec, dzidzia palec? 

- Na którym palcu są kukiełki? 

- Jak robimy paluszkowy teatrzyk? 

- Jakie postacie mogą występować w tym teatrzyku? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pi74p5Nzhwg&fbclid=IwAR1sia0yMVq09OqGscO_M6KgJWYMBNxoj1v11sxicK3ZgDJ8p7MUfJtzFAA
https://www.youtube.com/watch?v=Pi74p5Nzhwg&fbclid=IwAR1sia0yMVq09OqGscO_M6KgJWYMBNxoj1v11sxicK3ZgDJ8p7MUfJtzFAA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 

 

Temat: Praca plastyczna „ W świecie teatru”  

 

1.Wykonaj pracę plastyczną do baśni, którą przeczytają ci rodzice.  

Technika i metoda wykonania dowolna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 

 

Temat: Słuchanie wiersza J. Kulmowej pt. „Teatr żywy”. 

 

 

 A w teatrze 

wszystko inaczej. 

Tu naprawdę żyje to, na co patrzę. 

Aktor, 

Co króla gra, 

wcale nie jest za szybą ze szkła. 

Ta aktorka 

Widzi mnie na pewno, 

chociaż jest złotowłosą królewną. 

I ten książę, 

piękny jak westchnienie, 

jest o krok ode mnie – choć na scenie. 

Więc nie wierzę, 

Że jak wyjdą za kulisy, 

to królewna czarnowłosa będzie, 

książę – łysy. 

Bo jeżeli nie za szkłem, 

nie na taśmie, 

to ta bajka musi być 

tutaj właśnie. 

Dla mnie, 

przy mnie 

dzieją się te dziwy. 

Kocham teatr, bo jest inny. 

Żywy. 

 

-Rodzic sprawdza poziom zrozumienia wiersza. Zadaje pytania. 

- Rodzic przeprowadza pogadankę, w której wyjaśnia pojęcia związane z wystrojem teatru : 

scena, kurtyna, sufler, pacynka, kukiełka, aktor. 

 

Rozwiązywanie zagadek: 



1. Kto za siedmioma górami 

i za siedmioma lasami 

mieszka w chatynce maleńkiej 

z siedmioma krasnoludkami? ( Królewna Śnieżka) 

2. Powiedz, który to niedźwiadek 
Prosiaczka jest sąsiadem, 

sąsiadem Kłapouchego 

i Krzysia małego kolegą. ( Kubuś Puchatek) 

3. Oni, gdy zabłądzili w lesie, 

w Baby – Jagi wpadli szpony 
przez to, że nadgryźli domek, 

co z piernika był zrobiony. ( Jaś i Małgosia) 

4. Kto na tańce w pałacu 

czasu miał niewiele? 

Kto wybiegając z balu, 

zgubił pantofelek. ( Kopciuszek) 

5. W bajkach wiele robi złego, 

lubi ogniem ziać, 

bo on głównie jest od tego, 

żeby się go bać. (smok) 

Zabawa „Prawda czy fałsz”  

* Czerwony Kapturek niósł dziadkowi lekarstwa. 
* Śnieżka zamieszkała z siedmioma krasnoludkami. 

* Kopciuszek zasnął po zjedzeniu zatrutego jabłka. 

* Uciekając o północy, Śnieżka zgubiła pantofelek. 

* Jasia i Małgosię uwięziła Baba – Jaga. 

* Krzyś miał przyjaciela Misia Uszatka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 

Temat: Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki pt. „Boogie Woogie.  

Zabawa muzyczno-ruchowa wysnuta z treści piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=KeKgAM3oUVc 

 

1. Boogie boogie woogie 

Do przodu prawą rękę daj 

Do tyłu prawą rękę daj 

Do przodu prawą rękę daj 

I pomachaj nią 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 

Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

Do przodu lewą rękę daj 

Do tyłu lewą rękę daj 

Do przodu lewą rękę daj 

I pomachaj nią 

https://www.youtube.com/watch?v=KeKgAM3oUVc


Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 

Boogie… 

Do przodu prawą nogę daj 

Do tyłu prawą nogę daj 

Do przodu prawą nogę daj 

I pomachaj nią 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 

Boogie… 

Do przodu lewą nogę daj 

Do tyłu lewą nogę daj 

Do przodu lewą nogę daj 

I pomachaj nią 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 

Boogie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr7 

 

Temat: Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności naczyń i objętości 

płynów.  

 

- porównuje pojemność naczyń za pomocą wspólnej miarki.  

          Prowadzący przygotowuje kilka butelek, np. o pojemności 1 litra, z różną zawartością 

wody     

          zabarwionej farbą. Butelki są z plastiku, dokładnie zakręcone.  

 

1. Określanie, ile wody jest w butelce.  

Prowadzący ustawia przed dziećmi zakręconą butelkę z wodą. Pyta dziecko, ile jest wody w 

butelce (dużo, mało). Potem przewraca butelkę i pyta, czy jest w niej tyle samo wody.  

 

2. Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody.  

Prowadzący ustawia przygotowane butelki na stoliku przed dziećmi.  

Dziecko określa, w której butelce jest najwięcej barwionej wody, a w której – najmniej.  

Ustawia butelki według ilości zawartej w nich wody – od tej z najmniejszą ilością, do tej z 

największą.  

Dmuchanie w kolejne odkręcone butelki. Porównanie dźwięków wydawanych przez butelki.  

 

3. Zapoznanie z jednostką objętości płynów.  

Prowadzący wyjaśnia, że objętość płynów mierzymy w litrach. Pokazuje butelki – 1-litrową i 

2-litrową. Określa, ile wody się w nich mieści.  

 

4. Sprawdzanie ilości napojów w dwóch różnych butelkach (jedna jest niska i szeroka, a 

druga – wąska i wysoka) za pomocą wspólnej miary.  

Dziecko przelewa do szklanki wodę z jednej butelki, a potem – z drugiej butelki i liczą, ile 

szklanek wody było w jednej, a ile w drugiej butelce.  

Określa, gdzie było jej więcej (powinno być tyle samo). 

 

Karta pracy, cz. 4, s. 19.  

Porównywanie liczby kukiełek po lewej i po prawej stronie karty. Naklejanie w kwadratach 

odpowiednich cyfr i znaków.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8 

 

Temat: Praca plastyczno-techniczna „Teatrzyk wg baśni…” 

 

 

Wykonanie własnego teatrzyku do wybranej baśni np. Kopciuszek, Śnieżka, Trzy małe 

Świnki. 

Do wykonania zadania potrzebujesz: stary karton np. po butach, bibuła, kolorowe kartki 

papieru, ścinki materiałów, sznurki,koraliki, plastelina, słomki. 

Wykonaj kukiełki potrzebne ci w przedstawieniu. Po skończonej pracy pobawcie się w 

teatrzyk z rodzicami  

Propozycje wykonania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 9 

 

 
Temat : „Teatrzyk cieni” Wiersz Ryszarda Przymusa 
 
 

 

- Rozbudzanie aktywności poznawczej dzieci ; 
- Umożliwienie zrozumienia związków przyczynowo-skutkowych; 

- Tworzenie warunków do rozwijania wyobraźni  
 
1. Rozwiązanie zagadki:  
 
Chodzi za nami , gdy lampa świeci . 
Nie lubi mroku ani nocy . 
Pojawia się za nami w słoneczny dzień . 
Już wiecie ? To przecież jest … 

 
Cień 
 
2. Skąd bierze się cień ? 
 
Dzieci opowiadają kiedy można zobaczyć cień – słoneczny dzień , gdy świeci lampa 
Próbują robić cień na przygotowanym ekranie . 

W którym miejscu trzeba stanąć , aby na ekranie powstał cień ? 
 
Próba badawcza 
 
Co się stanie , jak jedno z was stanie tak , aby między nim a źródłem światła znajdował 
się ekran ? Może cień będzie lepszy ? 
 

Co się stanie z cieniem jak zgaśnie lampa ? Cień znika . 
 
 
3. Segregowanie przedmiotów , ze względu na intensywność rzucania cienia . 
 
Sprawdzanie , czy przedmioty zgromadzone w koszyku rzucają cień ? Jaki on jest ? 
Segregowanie przedmiotów w zależności jaki dają cień . 

 
plastik , metal , drewno , szkło , torebka foliowa , papier 
 



Wspólne wyciąganie wniosków : 
Przedmioty przeźroczyste rzucają słaby cień . 
Przedmioty nieprzeźroczyste rzucają mocny cień . 
 

Rodzic wyjaśnia , że promienie świetlne przechodzą przez przedmioty przeźroczyste , 
natomiast nieprzeźroczyste zatrzymują światło i w ten sposób powstaje cień . 
 
 
4. „Teatrzyk cieni” Wiersz Ryszarda Przymusa 
 
 
Cieniem można się doskonale bawić . Posłuchajcie jak : 

 
Jesień. Długie wieczory, 
A taki krótki dzień ! 
Lecz nudzić się nie można 
Jeśli jest z nami cień… 
 
 
Trzeba tylko z papieru 
Wyciąć różne postacie 
Potem lampę zaświecić 
I już –teatrzyk macie ! 
 
 
W tym dziwnym teatrzyku 

Grają aktorzy – cienie … 
Chodzą , tańczą , śpiewają 
Na ścianie jak na scenie . 
 
Jakie jesienią są wieczory ? 
Co można zrobić , aby nie nudzić się wieczorem ? 
Co jest potrzebne do zabawy w teatr cieni ? 
 
 
5. Zabawa ruchowa : „Cień” – rodzic jest cieniem. Na sygnał „cień” pokazuje ruch lub 
pozę a dziecko naśladuje…i zmiana. 
 
6. Zabawa „ teatrzyk cieni”  
  

-Wspólnie z dzieckiem przygotowanie (wycinanie) sylwet do ulubionej bajki, np. 
„Czerwony Kapturek” 
 
- Rodzic przedstawia bajkę „ Czerwony Kapturek” (lub inną) wykorzystując do tego 
wcześniej przygotowane sylwety babci , Czerwonego Kapturka, wilka . 
 
7. Omawianie przedstawienia, wyciąganie wniosków: 
- Czy dobrze postąpił Czerwony Kapturek rozmawiając z wilkiem ? 
- Czy można rozmawiać z obcymi ? 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 10 

 

 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające gorset mięśniowy kręgosłupa 

 

 

1.Rodzic i dziecko lub dzieci w parach leżą na przeciwko siebie: 

 

 Podawanie do siebie piłki rękami (ramiona ułożone w bok, łokcie uniesione) 

 Siłowanie – obie osoby trzymają piłkę. Na sygnał każdy ciągnie piłkę do siebie licząc 

np. do pięciu. Wygrywa ten, kto zabierze piłkę. 

 Klaskanie – dziecko powtarza rytm, którą rodzic pokaże (przy uniesionych łokciach). 

 Dmuchanie – podawanie do siebie piłeczki ping-pongowej dmuchając ją. 

 

2. Rodzic i dziecko lub dzieci w parach leżą obok siebie: 

 Rzucanie – rzucamy jak dalej oburącz woreczek (lub np. kulkę papierową). Następnie 

czołgamy się po woreczek.  

 Ślizganie – leżąc na podłodze (lub na kocyku) ślizgi na brzuchu (ważne, by ręce 

odpychały się równocześnie). Zabawę można przeprowadzić w formie zawodów 

rodzic – dziecko.  

3.Rodzic i dziecko lub dzieci w parach leżą na plecach, głowami do siebie 

 

 Z kijkiem – chwytamy rękami za wspólny kijek (nad głową), nogi podnoszą się 

dotykając go stopami i wracają na podłoże.  

 Z kijkiem  – chwytamy rękami za wspólny kijek (nad głową), ciągniemy kijek do 

siebie (kto silniejszy) 

 

 

 

 


