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Dzieciaki w ruchu

Cele:

- aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych, w tym z przyborami 

i zabawach naśladowczych

-  kształtowanie  sprawności  ciała  i  koordynacji  w  stopniu  pozwalającym  na  rozpoczęcie

systematycznej nauki czynności złożonych,

- tworzenie i wdrażanie swoich własnych strategii działania

 -budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (słownictwo

dotyczące  rodziny,  czasu  wolnego,  gier  i  zabaw,  praw  i  obowiązków  dziecka,  zawodów

wykonywanych przez rodziców, zjawisk przyrodniczych)

-  posługiwanie  się  językiem w mowie  zrozumiałej  dla  innych,  wyrażanie  swojego  rozumienia

świata za pomocą języka mówionego

- doskonalenie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

- podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej

- określanie kierunków na kartce

1. Zachęcamy do rozmowy z dziećmi na temat: „ Po co ćwiczymy? Jakie są dyscypliny sportu?

Czym są Igrzyska Olimpijskie?

2. Bawimy się plasteliną – ćwiczenie motoryki małej.

Dzieci formułują różne kształty zgodnie z poleceniami rodzica, np. Ulep trzy wałki. Uformuj

cztery kulki. Zmień to w jedną górę. Uformuj pięć kół. A teraz jeden prostokąt itp.

3. Przybory gimnastyczne – co się zmieniło? – ćwiczenie spostrzegawczości, rozpoznawanie

zmian w układzie przedmiotów.

Rodzic  układa  przed  dzieckiem  przedmioty  w  dowolnym  układzie  i  prosi,  aby  dzieci  go

zapamiętały.  Następnie  dzieci  zamykają  oczy,  a  rodzic  zmienia  układ  przedmiotów.  Zadaniem

dziecka jest  odgadnięcie,  które przedmioty zmieniły swoje miejsce.  Układy można zmieniać do

momentu utraty koncentracji przez dzieci.
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4. Stań po dobrej stronie – zabawa matematyczna.

Rodzic zachęca dziecko do zabawy matematycznej, w której dziecko ustawia się zgodnie z jego

poleceniami. Po każdym ustawieniu  dziecko zosatje nagrodzone pochwałą: brawo, gratuluję, super,

udało Ci się itp.

Przykładowe polecenia:

–  usiądź po lewej stronie dywanu, 

– Podskocz 2x po prawej stronie dywanu,

– Stań na lewej nodze,

- podnieś prawą rękę do góry,

- Wyjdź na 3 schód,

– obróć się 4x,

– wejdź pod stół,

- usiądź na krześle,

- ustaw maskotkę po prawej swojej stronie,

- itp.

5. Poznanie zabaw dzieci z różnych stron świata.

Dziecko słucha opowieści rodzica: Zabiorę Cię w podróż dookoła świata i pobawimy się tak, jak

bawią się dzieci w innych krajach.

Dziecko  wspólnie  z  rodzicem  po  kolei  odszukują  miejsca  na  globusie,  określają,  na  którym

kontynencie leży dany kraj:

– Korea: ulubioną zabawą tamtejszych dzieci jest  rzucanie małymi pomarańczami zrywanymi z

dziko rosnących drzew. My nie będziemy rzucać pomarańczami. Jak myślicie, dlaczego? Zamiast

tego użyjemy małych piłeczek. Na hasło: „Start” będziemy podrzucać i łapać piłkę. Kto nie złapie

piłki, otrzymuje jeden punkt karny, ale zabawa trwa dalej.

Wygra ten, kto z nas nie otrzyma żadnego punktu karnego lub kto będzie miał najmniej punktów

karnych;

– Niemcy: dzieci w tym kraju uwielbiają bawić się balonami. Proszę, nadmuchaj balon i spróbuj

przywiązać je do nogi. Kiedy powiem: „Start”, spróbuj zdeptać mój balon lub balon rodzeństwa, tak

aby pękł.  Musisz przy tym uważać,  żeby nikt nie zdeptał  twojego. Wygrywa ten,  kto najdłużej

uchroni swój balon przed rozdeptaniem.
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– RPA: tutejsze dzieci uwielbiają bawić się w grę „Lew! Lew!”. Stańmy naprzeciw. Ja będę lwem a

ty antylopą. Lew ma za zadanie złapać antylopę.

– Indonezja: tamtejsze dzieci świetnie bawią się przy zabawie „Mrówka, człowiek, słoń”. Mrówka

to mały palec. Człowiek to palec wskazujący. Słoń to kciuk

(rodzic  upewnia  się,  czy  dziecko  wie,  o  które  palce  chodzi).  „Mrówka”  pokonuje  „słonia”,

„człowiek” wygrywa z „mrówką”, zaś „słoń” wygrywa z „człowiekiem”.  Dobierzemy się teraz

w pary. Wygra ten, kto zdobędzie więcej punktów.

– Wietnam: tutaj dzieci bawią się w „Łapanie gęsi”. Ja będę gęsią, ty  tropicielem gęsi. Zawiążę Ci

oczy. „Tropiciel” będzie musiał złapać „gęś”, zaś „gęś” będzie się poruszać po cichutku, tak aby

„tropiciel”  jej  nie  słyszał.  Od  czasu  do  czasu  powie  tylko  „gę,  gę”.  Rodzeństwo  może  mylić

tropiciela.

Każdą zabawę można powtórzyć kilkakrotnie.

Karty pracy:

Udostępniono z :

-https://www.google.com/search?q=sport+karta+pracy+przedszkole&tbm=isch&ved=2ahUKEwio4oiwzsrpAhVMZJoKHeP1AiIQ2-

cCegQIABAA&oq=sport+karta+&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAFEB4yBA

gAEBg6BAgjECc6BAgAEB5QlYAMWOaFDGDfkQxoAHAAeACAAXKIAc0EkgEDMy4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc

&sclient=img&ei=EWvJXuiVOMzI6QTj64uQAg&bih=694&biw=1517&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827#imgrc=QiLXYSYFKRG

bVM&imgdii=-NyLAA0EPGFDuM 

-https://www.google.com/search?q=sport+kolorowanka&tbm=isch&ved=2ahUKEwii-NSPz8rpAhV1yMQBHSfBAZMQ2-

cCegQIABAA&oq=sport+&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgQIIxAnMgQIIxAnMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIA

DICCAA6BggAEAgQHjoGCAAQBRAeOgQIABAYOgQIABAeUI-

fYli_rWJgrrliaABwAHgAgAGDAYgBswiSAQM3LjSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=2mvJXqKjGPWQk7

4Pp4KHmAk&bih=694&biw=1517&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827 
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3,4 latki - Pokoloruj
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5,6 latki – Pokoloruj
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3, 4 latki
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5,6 latki – Narysuj tyle kresek ile jest przedmiotów z danej dyscypliny sportowej oraz zaznacz

odpowiednią cyfrę
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