
Dzień IV 

Temat: Kosmiczny gimnastyka 

Każdy Ci to powie, że ruch to zdrowie, a więc czas na zabawy ruchowe, więc drogi rodzicu 

wskakuj z dzieckiem w wygodny strój i bawcie się dobrze:) 

• „Kosmiczna gimnastyka” – rozgrzewka – Rodzicu recytuj wierszyk i pokazuj 

czynności, które naśladuje dziecko. Zabawę powtarzamy dwukrotnie. 

Prawą nogą wypad w przód- (robimy wykrok prawą nogą) 

i rączkami zawiąż but- (udajemy wiązanie buta) 

Powrót, przysiad, dwa podskoki- (robimy przysiad i dwa podskoki) 

W miejscu bieg i skłon głęboki-  (biegniemy chwilę w miejscu i wykonujemy skłon) 

Wymach rączek w tył, do przodu- (wymachujemy rękoma do tyłu i do przodu w skłonie) 

I rannego nie czuć chłodu. 

• „Bieg ufoludków”– zabawa bieżna. 

 Rodzicu ustaw slalom np. z poduszek. Dziecko mając nogi związane np. apaszką pokonuje 

slalom biegnąc/idąc tyłem. 

3. „Lustrzane odbicie”– zabawa ćwicząca duże grupy mięśniowe– dzieci z rodzicem stają 

naprzeciw siebie. Jedna osoba z pary wymyśla trzy ruchy, które odwzorowuje drugie, a 

następnie ma miejsce zamiana ról. 

4. „Kosmiczny tunel” – zabawa z elementem czołgania się– dziecko pokonuje tunel 

przechodząc pod ustawionymi krzesłami/stołkami. (kilka razy) 

5. „Kosmiczne wstawanie” – zabawa ćwicząca duże grupy mięśniowe– każdy kładzie się na 

podłodze i wstaje z pozycji leżącej bez podpierania się rękami. Ćwiczenie powtarzamy 4-5 

razy. 

6. „Droga mleczna” – zabawa relaksacyjna– Rodzicu usiądź za dzieckiem w siadzie 

skrzyżnym, blisko dziecka. Rodzicu powtarzaj tekst masażyku jednocześnie masuj dziecko po 

plecach. Zabawę powtarzamy dwukrotnie. (następuje zmiana) 

Była sobie mleczna droga –rysujemy krętą linię 

Pełna wielu błyszczących gwiazd– stukamy palcami 

Na jednej z planet–rysujemy koło 

Ufoludek mieszka 

Co chude nóżki ma –dwoma palcami rysujemy dwie linie 



Ma duże zielone uszy –łaskoczemy uszy 

I szyję długą ma–gładzimy szyję 

Dwa okrągłe brzuszki–dwoma palcami rysujemy dwa kółka 

I śmieje się ha, ha, ha–łaskoczemy brzuszek. 

7. Wykonaj ćwiczenia z filmiku. 

https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA 

Brawo udało się wykonać wszystkie zadania? To teraz odpocznijcie i napijcie się wody :) 

8. 6 - latki - wykonajcie wszystkie zadania w książce dotyczące kosmosu. 

9. 4-5 - latki - pokolorujcie kolorowanke. 

https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA


 

 


