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1. Nauka wiersza pt. "Kim jesteś" 

Tekst wiersza. 

Czy wiesz, kim jesteś? 

– To oczywiste! 

– Co jest Ci bliskie? 

– Znaki ojczyste: 

Ojczyste barwy 

-biało-czerwone, 

Ojczyste godło 

-orzeł w koronie. 

 

Ojczyste w hymnie 

Mazurka dźwięki, 

No i stolica 

– miasto syrenki. 

I jeszcze Wisła? 

Co sobie płynie, 

Raz po wyżynie, 

Raz po równinie, 

I mija miasta 

Prześliczne takie? 

Już wiesz , kim jesteś? 

Jestem Polakiem. 

 

Rozmowa na temat wiersza. 

- O czym był wiersz? 

- Jakie znaki są bliskie sercu każdego Polaka? 

- Jak mówią o sobie ludzie, których ojczyzną jest Polska?  

 



 

Nauczcie się słów wiersza metodą echa: rodzic mówi jeden wers, dziecko za nim powtarza. 

Powtarzamy kolejno wers za wersem. Naukę wiersza dzielimy na 3 etapy, powtarzając 

wspólnie po kilka wersów w całości. Następnie powtarzamy razem 2 pierwsze części, a 

następnie cały wiersz 

 

 

2.  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 13- wzmacnianie mięśni grzbietu  

 

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa: Pułapka na myszy. Dzieci swobodnie biegają. Na 

sygnał: „Pułapka zamyka się!" — dzieci przysiadają. 

2. Ćwiczenie ramion — siad skrzyżny. Klasnąć dwa razy przed sobą i przenieść ramiona w 

bok. 

3. Ćwiczenie nóg: Sprężynka. Rytmiczne wspięcia i przysiady. Po pewnej serii ruchów polecić 

dzieciom krótkotrwałe wytrzymanie pozycji we wspięciu. 

4. Ćwiczenie głowy: Kiwanie głową jak pajac. Małe skłony głowy w przód i w tył. 

I5. Ćwiczenie tułowia i równowagi: Przesunąć jedną nogę przez splecione ręce i wyjąć ją z 

powrotem (przesuwać jedną i drugą nogę na zmianę). 

6. Ćwiczenie mięśni grzbietu: Patrzenie przez lornetkę. Leżenie przodem, łokcie wsparte, 

ręce zwinięte w pięść, zbliżone do oczu, naśladują trzymanie lornetki (sprawniejsze dzieci 

mogą wypatrywać przez lornetkę z łokciami wzniesionymi w bok). 

7. Ćwiczenie tułowia — skłony boczne: Łódka na falach. Siad skrzyżny, ręce oparte o podłogę 

z obu stron. Dzieci odpychają się raz jedną, raz drugą ręką, coraz dalej — łódki kołyszą się na 

falach. Należy dopilnować, aby biodra były nieruchome, a ruch wykonywany tylko tułowiem. 

10. Ćwiczenie mięśni brzucha: Mucha chodzi po suficie. Leżenie tyłem — swobodny wznos 

nóg i rąk w gorę i naśladowanie nimi, jak chodzi mucha po suficie (przebieranie rękami i 

nogami). W czasie ćwiczenia, w celu prawidłowego oddychania dzieci mogą powtarzać za 

rodzicem następujący tekst: Chodzi mucha po suficie. A czy wy tak potraficie? 

10. Ćwiczenie tułowia — skręty: Małpka drapie się po głowie. Siad skrzyżny. Dzieci ujmują 

rękami stopę jednej nogi i próbują dotknąć nią czoła, następnie prostują nogę. Ćwiczyć jedną 

i drugą nogą na zmianę. 



11. Ćwiczenie mięśni grzbietu: Ślimak pokazuje rogi. Leżenie przodem, wsparcie na łokciach, 

palce wskazujące przy uszach — ślimak pokazuje rogi. Leżenie przodem, czoło złożone na dłoniach 

(na poduszce) — ślimak schował się do skorupki. 

12. Podskoki rozkroczno-zwarte: Pajac skacze. 

13. Ćwiczenie stóp! Chód gąsienicy. Podkurczanie palców i prostowanie, z powolnym posuwaniem 

stop do przodu. 

14. Ćwiczenie uspokajające: Klaskanie kolanami. Leżenie tyłem, nogi zgięte w kolanach, stopy 

oparte o podłogę. Uderzanie kolanem o kolano, po kilku ruchach wyprost nóg do leżenia. 

 


