
 
„Jak się nudzić” 6 

 „Sport to zdrowie”  

– hasło tygodnia 

 

1. Ćwiczenia i zabawy ruchowe na ten tydzień: 

 
2.   

3.  
 Ciekawa rozgrzewka dla Dzieci  - Praktyczne Ćwiczenia!  

https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj80:02 / 2:30 
 Deska - My3 Ćwiczymy Razem My3  

            https://www.youtube.com/watch?v=mL4qoRQN3NE 
 Ćwiczenia dla dzieci - prawidłowa postawa 

            https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 
 Zumba Kids Alvaro Soler - Sofia 

https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48 
 

 
 http://zychlin.org/zadanie-publiczne-aktywnosc-ruchowa-sposobem-na-nude/ 

 
 „Gry i zabawy ruchowe w domu”   artykuł 

 https://www.junior.sport.pl/junior/1,135918,16650820,gry-i-zabawy-ruchowe-w-domu.html  
(…) 

 
Zabawy tropiące 

(…) Jedną z nich jest znana powszechnie zabawa w "ciepło-
zimno". Rodzic chowa konkretny przedmiot, dziecko musi go 

znaleźć wyłącznie dzięki wskazówkom: ciepło, zimno. 
 

 
Zabawa Ludzie do ludzi 

Zabawa dla minimum dwójki dzieci. Osoba prowadząca włącza 
dowolną muzykę, w tym czasie dzieci tańczą, podskakują, 
chodzą na paluszkach (wszystko zależy od kreatywności 

uczestników). Podczas pauzy prowadzący mówi np. plecy do 
pleców i dzieci muszą się zetknąć daną częścią ciała. 

 
Drugą zabawą, bardziej skomplikowaną są domowe podchody. 
Rodzic chowa w domu koperty z zadaniami. Dziecko znajduje je  

i wykonuje poszczególne polecenia np. zrób 10 przysiadów. 
 

 
Przeprawa przez rzekę 

Na podłodze-rzece ustawiamy "kamienie": poduszki, kartki 
papieru, duże, drewniane klocki itp.  

Zadaniem jest przeprawa przez rzekę bez dotknięcia stopą 
"wody". 

 
 

 
Zabawy ze sznurkiem 

Potrzebny będzie sznurek długości minimum 1,5 m. Możecie 
sobie wyobrazić, że jest to most, wąż lub cyrkowa lina. Sznurek 

leży na podłodze, tworzycie z niego dowolny kształt.  
Zadań może być wiele: 

- spacer po sznurku uważając by z niego nie "spaść" 
- przeskakiwanie przez sznurek raz na jedną,  

raz na drugą stronę 
- przejście po sznurku "stópkami", tyłem, bokiem. 

 

 
Taniec 

Wspólny, swobodny taniec przy muzyce, która najbardziej 
wam odpowiada, to wspaniała forma ekspresji. Można 

wprowadzać elementy, które wzbogacą zabawę: paski krepiny, 
tasiemki, balony. Alternatywą jest "taniec na gazecie". Zabawa 
najlepiej sprawdza się w dużej grupie, ale można ją wykonywać 

również we dwoje. Puszczając dowolną muzykę tańczycie na 
rozłożonej gazecie, nie wolno jednak dotknąć podłogi żadną 

częścią ciała. Z każdą następną rundą składacie gazetę na pół. 
Na koniec zliczacie liczbę rund. 

 
 

Zabawy z piłką 
(…)- Rzucanie piłki do celu. Wykorzystujemy wszystko to, co 

jest dostępne w domu: skrzynia, pudło, kosz na śmieci.  
Im starsze i zręczniejsze dziecko, tym dalej ustawiamy cel rzutu 

- Piłka i kolory. Rzucamy do siebie piłkę wymieniając różne 
kolory. Na hasło "czarny" piłeczki nie wolno złapać.  

Jeśli jednak uczestnik chwyci piłkę, przegrywa lub wykonuje 
zadanie np. dziesięć podskoków. 

 
 
 
 
 

 
Butelkowy slalom 

 Ustawiamy 2-3 butelki w dowolnej konfiguracji. Uczestnik stara 
się zapamiętać ustawienie butelek, po czym zawiązujemy mu 

oczy. Dziecko musi przejść przez tor bez potrącenia przeszkód.” 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8
https://www.youtube.com/watch?v=mL4qoRQN3NE
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48
http://zychlin.org/zadanie-publiczne-aktywnosc-ruchowa-sposobem-na-nude/
https://www.junior.sport.pl/junior/1,135918,16650820,gry-i-zabawy-ruchowe-w-domu.html
https://myfitness.gazeta.pl/plecy
https://www.sport.pl/pilka/0,0.html
https://www.sport.pl/pilka/0,0.html


 
2. ZAŚPIEWAJ PIOSENKI:  

 „WIELKIE PORUSZENIE” 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is 

 “RÓWNOWAGA “    HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=OZI7YCVASGO   

 „NAJPIERW SKŁON”                                                 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=FZ3PJ_ZKLDQ 

 
4. Podczas aktywności fizycznej wydzielane są hormony szczęścia czyli 

endorfiny i wzmacnia się zdrowie. 

 
 
 

5. Sprawdź się : 

 
https://wordwall.net/pl/resource/949932/wychowanie-fizyczne/quiz-wiedzy-o-sporcie 
 
 

6. A jaka jest Twoja pasja sportowa? 
 Hobby (pasja, konik) – zamiłowanie do czegoś, czynność wykonywana dla relaksu 

w czasie wolnym od obowiązków. Może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej 
dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejętności w pewnym określonym zakresie albo też 
nawet z zarobkiem. Głównym celem pozostaje jednak przyjemność płynąca z uprawiania 
hobby (Wikipedia) 

 
 Przedstaw w dowolnej formie swoje zamiłowanie sportowe może pod hasłem : 

W zdrowym ciele, zdrowy duch.; Sport to zdrowie. ; Ćwiczę, bo lubię.; Ćwiczcie z nami.; 
Na sport zawsze jest czas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://wordwall.net/pl/resource/949932/wychowanie-fizyczne/quiz-wiedzy-o-sporcie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_wolny


 Zachęcamy do wysyłania nam swoich prac. A może ktoś nagra filmik, jak ćwiczy zumbę, 
jeździ na rowerze, gra w piłkę... 

 
 
 

7. Jak powinna wyglądać Twoja aktywność fizyczna. 
Poniżej link z piramidą aktywności dla dzieci. Co ograniczać ? */ załącznik nr 1/ 
 

Zobacz koniecznie ! 

 
8. Propozycje wiosennych prac plastycznych:  

 

 
FILM PT. „MNISZEK LEKARSKI - TO NIE MLECZ. UWAŻAJ!!!” 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?TIME_CONTINUE=1&V=CS0BBWFIJ0C&FEATURE=EMB_LOGO 

 

 WARSZTAT- MALUJEMY DMUCHAWCE 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?TIME_CONTINUE=3&V=RQHYZO0YOIS&FEATURE=EMB_L

OGO 
 

 MLECZ - PRACA PLASTYCZNA 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=vLx_cC-eDlo&feature=emb_logo 

 Dmuchawce na łące 

https://www.youtube.com/watch?v=7RvaGBJ8yIs&feature=emb_logo 

 

 „Wiosenne kwiaty – orgiami” * / załącznik nr 2/ 

 

 

 
Serdecznie pozdrawiamy 

 
 

Wychowawcy świetlicy 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cS0BbwfIj0c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=RqhyZO0YOis&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=RqhyZO0YOis&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=vLx_cC-eDlo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7RvaGBJ8yIs&feature=emb_logo

