
Zajęcie 16.04.21

Temat : RUCH TO ZDROWIE 

Cele: rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej; usprawnianie dłoni, palców, nadgarstka; 
wdrażanie do starannego wykonania pracy i porządkowania miejsca pracy 

1. Moje serduszko – zabawa badawcza: słuchanie bicia serca i pulsu; doskonalenie 
umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała.  Badanie przeprowadzamy w 
stanie spoczynku, a następnie po wykonaniu kilku podskoków, pajacyków, aby 
dziecko zauważyło różnicę w tempie uderzeń przed – i po aktywności fizycznej. 
Rodzic pomaga, instruuje i wyjaśnia znaczenie serca dla zdrowia i życia. 

2.Piękne serce – słuchanie opowiadania  - rozwijanie empatii. 

Kacper pomaga mamie robić zakupy. Ale chyba raczej przeszkadza, bo ciągle 
słychać: - Mamo, kup mi SpongeBoba! Mamo, kup mi tą śmieciarę! Mamo, kup mi
hulajnogę! Pomysły Kacpra zmieniają się cochwilę, a mama wie, że Kacper jest 
zniecierpliwiony i trzeba wracać do domu. Ale w domu Kacper, już od kilku dni 
domaga się hulajnogi. Nawet w przedszkolu wszyscy wiedzą o marzeniu Kacpra. i 
sąsiadka, pani Ola też wie. Nawet pytała, jakiego koloru hulajnogę chce mieć. 
Wiadomo, że zieloną. To przecież najfajniejszy kolor na świecie! a dzisiaj Kacper 
wchodzi do swojego pokoju, a tam…zielona, zieloniutka hulajnoga! Jego 
wymarzona! Własna! Tym razem chłopca nie trzeba było namawiać do jedzenia. 
Połknął w mig i z hulajnogą pobiegł na podwórko. Gdzie te dzieciaki? Muszę im 
pokazać comam! i Kacper jedzie na hulajnodze i odpycha się i jeszcze szybciej. 
Ojej! Chłopiec nie zauważył leżących kamieni i proszę, cosię stało. Hulajnoga ma 
urwane kółko, a Kacper -rozbity łokieć. Dzieciaki się śmieją, tylko Szymon - nie. - 
Kacper, wiesz co– mówi Szymon. Dopóki twoja hulajnoga nie będzie naprawiona, 
pożyczę ci swoją. Będziemy jeździć na zmianę. a moja też jest ładna, prawda? Ma 



zielone paski. Nauczyciel wyjaśnia pojęcia: on ma wielkie serce, człowiek o dobrym
sercu i zachęca do troszczenia się o innych, pomagania innym., szanowania 
innych. 

3, SERCE – wyklejanka kolorowym papierem.Rodzic przygotowuje, wycięte 
sylwety serc. Dziecko  odrywając kawałki kolorowego papieru wykleja nimi serce. 

POPOŁUDNIE

Ćwiczę moje ciało – improwizacje ruchowo – taneczne przy dowolnej, żywej 
muzyce mechanicznej – kształtowanie świadomości ciała i wyczucia przestrzeni; 
rozwijanie ekspresji ruchowej przy muzyce . Propozycja pod linkiem.
https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY
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