
Czwartek 19.03.2020r. 

1. Rozwiązywanie zagadek na temat „ Wiosno- ach to ty”. 

W miarę możliwości zagadki wydrukować, pociąć, zwinąć i włożyć np. do ozdobnej torby lub pudełka. 

Dziecko losuje zagadkę, rodzic odczytuje treść, a dziecko podaje rozwiązanie.  

 

1. Niedługo zima pryśnie, śnieg już przebiłem ... (przebiśnieg) 

………………………………………………………………… 

2. Srebrne futerko mają wiosną i na każdej wierzbie rosną ... (bazie) 

………………………………………………………………… 

3. Przyleciał szary ptaszek, nad polem zaśpiewał jak dzwonek. Znają go dobrze 

dzieci, bo to jest ... (skowronek) 

………………………………………………………………… 

4. One to zieloną wiosną w parku na drzewach wyrosną. (listki) 

………………………………………………………………… 

5. W kropki ma spódnicę , chętnie zjada mszyce. (biedronka) 

………………………………………………………………… 

6. Powrócił do nas z dalekiej strony, ma długie nogi i dziób czerwony. Dzieci się 

śmiały, gdy go witały, żabki płakały przez dzionek cały. (bocian) 

………………………………………………………………… 

7. Gniazdko z błota lepi pod dachu okapem. Przylatuje z wiosną, aby uciec latem 

(jaskółka) 

………………………………………………………………… 

 



8. Zwykle złote, białe albo fioletowe, wychodzą spod ziemi.... 

 (krokusy marcowe) 

………………………………………………………………… 

9. Skaczę po łące, pływam w wodzie, żyję z bocianem w ciągłej niezgodzie (żaba) 

………………………………………………………………… 

10. Nadchodzi po zimie, zielony dywan ściele wokół. Czy znasz imię tej pory 

roku? (wiosna) 

………………………………………………………………… 

11. Gdy się schowa za chmury, świat taje się ponury, a weselej jest na świecie, 

kiedy śmieje się z góry. (słońce) 

………………………………………………………………… 
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2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 14 wg Kazimiery Wlaźnik (zestaw został 

zmodyfikowany, aby móc go wykonać w domu). 

Przybory: obręcze (można wykorzystać do ćwiczeń zwinięty ręcznik kąpielowy)  

 1 Marsz – wdychanie powietrza nosem, wypuszczanie ustami  

2. Zabawa bieżna: Bieg zaprzęgów. Jedno dziecko wchodzi w obręcz, zakłada ją sobie pod pachy —jest 

konikiem. Rodzic chwyta za obręcz (ręcznik) stojąc z tyłu, powozi jednokonką. Bieg ze zmianą tempa — 

konie biegną truchcikiem, idą stępa, galopują. 

3. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych: Przesuwanie się przez okienko. Dziecko czołga się pod 

ustawionymi krzesłami. Ćwiczenie powtarzamy dwukrotnie.  

4. Ćwiczenie mięśni grzbietu: Leżenie przodem, twarzami do siebie. Obręcz (zwinięty ręcznik) między 

dzieckiem a rodzicem na ziemi. Chwyt obręczy oburącz na szerokość barków, łokcie proste. Uniesienie 

obręczy w gorę z lekkim skłonem tułowia w tył i powrót do leżenia (nie wytrzymywać skłonu zbyt długo). 

5. Zabawa na czworakach: Dziecko przyjmuje postawę klęku podpartego i przemierza na czworakach 

drogę wyznaczoną przez rodzica.  

6. Ćwiczenie tułowia — skręty: Dziecko stoi w lekkim rozkroku trzymając obręcz (zwinięty ręcznik), ręce 

proste w łokciach pochyla się do przodu, a następnie do lewego i prawego boku. Na każdą stronę 

powtarzamy 5 razy.  

7. Ćwiczenie równowagi: Kto potrafi. Dziecko wraz z rodzicem stają raz na lewej raz na prawej nodze. 

Następnie każdy przechodzi (np. po krawędzi dywanu lub po innej wyznaczonej linii) stopa za stopą, 

próbując utrzymać równowagę.  

8. Podskoki: Obręcz (złożony ręcznik) leży na podłodze. Kolejno przeskakujemy przez ręcznik do przodu, 

do tyłu, pamiętając o złączonych stopach.  

9. Ćwiczenie stóp: stajemy na palcach, na piętach. Następnie chodzimy na palcach, na piętach.  

lekkim skłonem tułowia w tył i powrót do leżenia (nie wytrzymywać skłonu zbyt długo). 

5. Zabawa na czworakach: Dziecko przyjmuje postawę klęku podpartego i przemierza na czworakach 

drogę wyznaczoną przez rodzica.  

6. Ćwiczenie tułowia — skręty: Dziecko stoi w lekkim rozkroku trzymając obręcz (zwinięty ręcznik), ręce 

proste w łokciach pochyla się do przodu, a następnie do lewego i prawego boku. Na każdą stronę 

powtarzamy 5 razy.  

7. Ćwiczenie równowagi: Kto potrafi. Dziecko wraz z rodzicem stają raz na lewej raz na prawej nodze. 

Następnie każdy przechodzi (np. po krawędzi dywanu lub po innej wyznaczonej linii) stopa za stopą, 

próbując utrzymać równowagę.  

8. Podskoki: Obręcz (złożony ręcznik) leży na podłodze. Kolejno przeskakujemy przez ręcznik do przodu, 

do tyłu, pamiętając o złączonych stopach.  

9. Ćwiczenie stóp: stajemy na palcach, na piętach. Następnie chodzimy na palcach, na piętach.  

10. Marsz parami po pokoju – na wdech ręce wyprostowane w górę, wydech – ręce w dół.  

 

 

 


