
Witam Was serdecznie.
Czas na wspólna zabawę!

Poruszamy się w rytm rymowanki.
Zrób do przodu cztery kroki
i wykonaj dwa podskoki.
Zrób do tyłu kroki trzy,
potem krzyknij: raz, dwa, trzy!
Lewą ręką dotknij czoła,
no i obróć się dokoła.
W prawą stronę kroków pięć
zrób – jeśli masz na to chęć.
Potem kroki w lewą stronę:
raz, dwa, trzy – no i zrobione.

Ćwiczenia rozwijające ruchy gałek ocznych (dowolna ilość zabawek)
Przeliczcie zabawki głośno, łącząc liczenie z mrugnięciami powiek. Liczymy poczynając od lewej 
strony. Zabawę powtórzcie kilka razy, za każdym razem zmieniając ilość zabawek.

Ćwiczenia ruchowo- naśladowcze. Jedziemy na rowerach.
Kładziemy się na podłodze. Podnosimy nogi do góry, pedałujemy mówiąc rymowankę.
Na wycieczkę wyruszamy,
raz i dwa, raz i dwa.
Tata jedzie obok mamy,
z tyłu -  nas ma.

Karta pracy, cz.3, nr 68 (kredki, ołówek)
Posłuchajcie tekstu, który przeczyta Wam ktoś z dorosłych .
Zastanówcie się i opowiedzcie: 
Co robicie z bliskimi w wolne dni?
Jaki sposób odpoczynku podoba Wam się najbardziej?
Rysujcie po śladach torów. Potem nie odrywając ręki od kartki, rysujcie po śladach rysunków 
bloków. Zawsze zaczynając od lewej strony.
Pokażcie (prawą ręką, a następnie lewą ręką i obiema) jak przebiega górzysta droga.
Rysujcie po śladach górzystej drogi.
Karta pracy, cz.3, nr 69
Rysujcie po śladach drzewa iglaste. Rysujcie pośladach drogę między drzewami.
Rysujcie po śladach drogę między owcami. Rysujcie po śladach drogę do domu babci.

A teraz czas na odpoczynek u babci.
Potrzebne nam będą dwa plastikowe klocki.

UWAGA!
Poszczególne ćwiczenia trwają bardzo krótko – od 10 do 15 sekund. Tyle samo trwają 
przerwy między ćwiczeniami.

Połóżcie się wygodnie na dywanie lub kocyku. Nogi mają być wyciągnięte, ręce wzdłuż tułowia 
tak, aby się nie dotykały. Zegnijcie prawe ramię tak, aby naprężyć biceps. Jesteś silny(a)  bardzo 
silny(a), naprężaj go mocno. Mięśnie muszą być napięte.
Wykonaj to samo ćwiczenie lewą ręką.
Naciśnij, jak możesz najsilniej, pięścią prawej ręki klocek położony po twojej prawej stronie. Jeśli 
jesteś silny(a) twoje mięśnie są napięte. Rozluźnij mięśnie i odpocznij. Ćwiczenie powtórz z pięścią



lewej strony. Odpocznij rozluźnij mięśnie.
Włóż klocek pod kolano i mocno ściśnij nogę w kolanie. Teraz twoja noga słabnie- rozluźniasz 
mięśnie, wypuszczasz klocek. (Wykonaj to samo ćwiczenie z lewą nogą).
A teraz zobaczymy, czy masz tyle siły, aby napełnić  powietrzem swój brzuch. Wciągnij mocno 
powietrze w płuca i napnij brzuch jak balon, mocno. Teraz wypuść powietrze, rozluźnij mięśnie – 
poczujesz ulgę.
Naciśnij  mocno głową dywan, na którym leżysz- głowa jest bardzo silna. Naciskasz mocno. Teraz 
rozluźnij mięśnie – głowa już nie naciska na dywan, odpoczywasz czujesz ulgę.
Jesteś niezadowolony(a), zły(a). marszczysz mocno czoło, jeszcze mocniej. Teraz rozluźnij mięśnie,
niech odpoczną, czoło jest gładkie.
Teraz mocno zaciśnij powieki, jeszcze mocniej. Teraz rozluźnij je i odpocznij.
Teraz zaciśnij mocno szczęki, niech dotykają zębów. I dolna i górna szczęka jest silna. Zęby mocno 
naciskają na siebie. Teraz rozluźnij szczęki. Czujesz ulgę?
Ułóż wargi tak, jakbyś chciał(a) powiedzieć OCH  ( albo zrób ryjek), napnij mocno mięśnie ust. 
Teraz rozluźnij mięśnie.

Przygotujcie pomoce: ( kredki, papier kolorowy, nożyczki, klej, kartka z bloku technicznego).
Zapraszam was do rysowania uzupełnionego go wycinanką, 
na temat: MOJA ULUBIONA FORMA CZYNNEGO WYPOCZYNKU.
Zastanówcie się i odpowiedzcie: Jak lubicie odpoczywać? Czy zdrowo jest siedzieć cały dzień 
przed komputerem, czy bawić się na podwórku? Jakie zabawy lubicie na świeżym powietrzu? 
Czy zdrowo jest się poruszać i dlaczego?
Po skończonej pracy posprzątajcie swój warsztat. Aby rodzice zobaczyli: jacy jesteście samodzielni.

Masaż relaksacyjny.
Poproście do zabawy kogoś z domowników. Jedna osoba kładzie się na podłodze, druga rysuje na 
jego plecach.

Świeci słonko,świeci          rysujemy słonko na plecach partnera,
a chmurka się skrada,         rysuje małą chmurkę,
zasłoniła słonko,                rysuje dużą chmurkę,
będzie deszczyk padać       uderza palcami, naśladując padający deszcz.

Karta pracy,cz.3, nr67 (kredki)
Obejrzyjcie obrazek przedstawiający koła nałożone na siebie. Pokolorujcie odpowiednio rysunki 
kół.
Dokończcie rysować kwiatki według wzoru. Pokolorujcie rysunki.
Powtórzcie piosenkę Wiosenne buziaki oraz wiersz Gimnastyka.

Miłego odpoczynku!!! Mam nadzieję, że na świeżym powietrzu.


