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I – ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH NR 23 

Przybory: Woreczki w dwóch kolorach, dwie chorągiewki — również w tych samych 

kolorach.  

1.Zabawa orientacyjno- porządkowa z elementem wyprostnym: Dzieci trzymają woreczki 

w lewej lub prawej ręce i biegają swobodnie, wymijając się zręcznie. Na gwizdek zatrzymują 

się, kładą woreczki na głowie, idą kilka kroków w przód, siadają skrzyżnie, następnie wstają, 

zdejmują woreczki z głowy i powtarzają bieg w rozsypce. Wszystkie czynności należy 

wykonywać ostrożnie, ażeby  woreczek nie spadł na ziemię.  

2. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych: Rzuć —  podnieś.  

Dzieci stoją w rozsypce swobodnie, w małym rozkroku, woreczek trzymają oburącz przed 

sobą. Na polecenie przenoszą woreczek oburącz za głową (łokcie w górze, cofnięte w tył), 

puszczają woreczek za plecami, następnie skłaniają się w przód, chwytają woreczek oburącz, 

podnoszą go w przód w skos i pokazują rodzicowi. 4. 

3. Ćwiczenie tułowia — skłony boczne:  

Siad skrzyżny, woreczek na głowie, ręce złożone na kolanach, plecy proste. Skłon tułowia w 

lewo(bardzo wolno) — woreczek spada na ziemię. Podnieść woreczek lewą ręką, położyć go 

na głowie i ćwiczenie wykonać w prawą stronę. Należy zwrócić uwagę, aby dzieci skłaniały 

się wyraźnie w bok, a nie w przód.  

4. Zabawa na czworakach: Kulawy lis. Włożyć woreczek pod kolano zgiętej lewej nogi i 

przyjąć pozycję na czworakach. Dzieci posuwają się na rękach podskokami na prawej nodze 

(tej, która nie trzyma woreczka). Po kilku podskokach siad skrzyżny i swobodna zabawa 

woreczkami (niewysoki rzut w górę i próba chwytu). Po chwili zabawy dzieci wkładają 

woreczek pod prawe kolano i powtarzają chód na czworakach.  

5. Ćwiczenie mięśni grzbietu: Leżenie przodem, woreczek pod brodą, trzymany oburącz za 

rogi. Uniesienie na moment w górę klatki piersiowej i łokci, a następnie powrót do leżenia. 

Ćwiczenie powtarzamy kilka razy, trzymając cały czas woreczek. (Jeżeli ćwiczenie będzie 

zbyt trudne dla dzieci słabszych, to w czasie skłonu tułowia w tył mogą one podeprzeć się 

łokciami). 

 6. Zabawa bieżna: Znajdź swój kolor. Dzieci swobodnie biegają w rozsypce, woreczki 

trzymają w lewej (prawej) ręce. Na hasło: „Stój!" — zatrzymują się w miejscu, tyłem do 



prowadzącej. Rodzic  zapowiada: „Biegiem do mnie!" — podnosząc jednocześnie ręce z 

chorągiewkami w bok. Dzieci biegną w kierunku nauczycielki i ustawiają się w kolejce przed 

swoim kolorem chorągiewki, podnosząc woreczki w górę. Nauczycielka sprawdza, czy dzieci 

dobrze poznały kolor.  

7. Rzuty: Celuj w okienko, w rozkroku. Dzieci celują prawą i lewą ręką, rzutem dowolnym, 

w okienko utworzone przez rozkrok . Rzuty należy powtórzyć kilka razy zwracając uwagę, 

aby były wykonane prawą i lewą ręką.  

 8. Skręty tułowia i ćwiczenie równowagi: Ustawienie w rozsypce. Dzieci stoją na prawej 

nodze, lewą, zgiętą w kolanie, podnoszą w tył, kierując stopę mocno w górę. Woreczek w 

lewej ręce. Na polecenie rodzica wykonują skręt tułowia w lewo i próbują ułożyć woreczek 

na stopie nogi zgiętej do tyłu. Komu uda się to zrobić — klaszcze w ręce. Ćwiczenie wykonać 

kilka razy stojąc na lewej i prawej nodze. 

 9. Ćwiczenie mięśni brzucha: Leżenie tyłem, nogi zgięte w kolanach, ustawione na ziemi 

skulnie. Woreczek między stopami. Podnoszenie nóg w górę w pion i stawianie  na ziemi 

(odcinek lędźwiowy cały czas przywarty do podłoża, stopy nie wypuszczają woreczka).  

10. Podskoki: Przeskocz woreczek. Rozsypka. Woreczki leżą na ziemi, przy każdym  stoi 

dziecko. Na polecenie rodzica dzieci przeskakują woreczki obunóż, skaczą w przód i w tył. 

Dopilnować, aby podskoki były wykonywane miękko, elastycznie, na palcach.  

11. Ćwiczenie stóp. Siad skulny podparty. Chwyt woreczka palcami stopy lewej i prawej na 

zmianę. 

 12.  Ćwiczenie wyprostne: Marsz z woreczkiem na głowie po obwodzie koła. Przechodząc 

koło pudełka, przeznaczonego na woreczki, każde dziecko wykonuje skłon głową w przód i 

wrzuca w ten sposób woreczek do pudełka.  

13. Marsz swobodny. 
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II. - „Wielkanocna piosenka” – osłuchanie z piosenką 

1. Wspólne odsłuchanie piosenki „ Wielkanocna piosenka – są takie święta” – 

poniżej link do piosenki oraz tekst.  

https://www.youtube.com/watch?v=9pCJGz1jOzk   

                                                             
1 Źródło: Kazimiera Wlaznik. 

https://www.youtube.com/watch?v=9pCJGz1jOzk


 

1. Są takie święta raz do roku, 

co budzą życie, budzą czas. 

Wszystko rozkwita w słońca blasku 

i wielka miłość rośnie w nas. 

Miłość do ludzi, do przyrody 

w zielone każdy z wiosną gra. 

Już zima poszła spać za morza 

a w naszych sercach radość trwa. 

 

Ref. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane, 

pierwsze bazie, pierwiosnki, bratki wiosna nam śle. 

Białe z cukru baranki jak zaczarowane, 

małe, żółte kurczątka, zniknął cały już śnieg. 

W piecu rosną sękacze, baby wielkanocne 

I mazurek „filutek”, spójrzcie tam pierwszy liść. 

Według starej recepty babcia barszcz ugotuje, 

przyjdzie cała rodzina na te święta już dziś. 

 

2. Rozmowa na temat piosenki:  

- Czy jest to piosenka wokalna czy instrumentalna? 

- Kto ją śpiewa? ( mężczyzna, kobieta, dzieci?) 

- O czym opowiada piosenka? 

- Jakie jest tempo piosenki? ( wolne, szybkie?) 

 

3. Poproś dziecko, aby wykonało ilustrację do piosenki . Możesz jeszcze raz włączyć 

piosenkę.  

 

 Dziś proponuję wykonanie ćwiczeń w Kartach pracy 3 -  str. 33, 34.  

 

 

 


