
Witajcie Myszki! Witajcie Rodzice ! Dziękujemy za otrzymane zdjęcia i filmiki. 
Rozpoczynamy kolejny tydzień tym razem będzie to tydzień sportowy.

Poniedziałek 

1. Poniżej znajduje się symbol olimpijski. Rodzice opowiedzcie dzieciom, że
przecinające się różnokolorowe koła na fladze olimpijskiej symbolizują zarówno 
różnorodność (kolory), jak i jedność (koła łączą się ze sobą) ludzi mieszkających na 
całym świecie. Poszczególne kolory kół symbolizują kontynenty: niebieski – Europę, 
czarny – Afrykę, czerwony – Amerykę, żółty – Azję, zielony – Australię. Wyszukajcie 
wspólnie ciekawostki na temat dyscyplin sportowych.

2. Obejrzyjcie filmik Bolek i Lolek na Olimpiadzie
 https://www.youtube.com/watch?v=KCaigbf8cHA

3. Wykonajcie album Propozycje na spędzanie czasu wolnego- poszukajcie w gazetach 
obrazków przedstawiających ludzi aktywnie spędzających swój czas wolny.

Zadanie dodatkowe

Zabawa Zrób to co ja – rodzic lub rodzeństwo wykonuje wymyśloną przez siebie sekwencję 
ruchów z piłką, np. 2 razy odbija piłkę od podłogi, raz rzuca piłkę w górę. Dzieci odtwarzają 
wiernie pokazane ruchy.

Wtorek 

1.Obejrzyjcie bajkę Bolek i Lolek na Olimpiadzie: Skok w dal  
https://www.youtube.com/watch?v=SswKKoVVxPU

 2. Sport to zdrowie, każdy przedszkolak ci to powie – zajęcia plastyczne - narysujcie dowolną
dyscyplinę sportową lub siebie wykonujący ulubiony sport.

3. Wykonajcie kartę pracy nr 93- naklejcie odpowiednie kółka, rysujcie po śladzie

Zadanie dodatkowe

Zabawa ruchowa z elementem skoku – Skok po medal. 
Skakanka lub sznurek (do wyznaczenia linii startu)- wykonajcie wspólnie z rodziną skoki w 
dal, zmierzcie wasze odległości, zapiszcie wyniki. Zobaczcie kto wygrał

Środa

1.Otwórzcie książki na str. 94-95. Posłuchajcie opowiadania Wyścigi czytanego przez 
rodzica. Odpowiedzcie na pytania: Jak zachował się Olek po zakończeniu wyścigu? Co ty 
zrobiłbyś na miejscu Olka? Co poradziła Olkowi mama? Porozmawiajcie z rodzicami o 
zasadzie "fair play" co to znaczy? Jak powinien się zachowywać dobry sportowiec.

https://www.youtube.com/watch?v=SswKKoVVxPU
https://www.youtube.com/watch?v=KCaigbf8cHA


2. Stwórzcie swój ulubiony zestaw ćwiczeń, włączcie ulubioną muzykę i wykonajcie 
ćwiczenia z uśmiechem na twarzy

Zadanie dodatkowe
W ramach przypomnienia na kartce wypiszcie literki które sobie przypomnicie, możecie je 
ozdobić, namalować obok przedmioty których nazwy się zaczynają na daną literkę lub 
wypisać nazwy tych przedmiotów zawierających daną literkę.

Czwartek

1. Zagraj i sprawdź się jak ci idzie dodawanie i odejmowanie(można pomóc sobie palcami):
https://www.matzoo.pl/zerowka/odejmowanie-w-zakresie-10-test_52_196
https://www.matzoo.pl/zerowka/dodawanie-w-zakresie-10-test_51_191

2. Olimpiada przedszkolaków – zajęcia sportowe- wykonajcie trening :
https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4

3.Wykonajcie karty pracy nr 94- policzcie piłki, połączcie piłki ze zdjęciami

Piątek

1. Pogimnastykujcie się z rana przy muzyce:
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
Matematyczny motylek- rozwiążcie działania i pokolorujcie motylka wg wyników (karta 
pracy załączona)

2.Opowiedzcie rodzicom czego dowiedzieliście się o sporcie, przypomnijcie jak wygląda 
symbol olimpijski, co oznaczają kolory kółek, dlaczego się stykają.

Zadanie dodatkowe:
Pograjcie wspólnie w dowolną grę planszową.

Pozdrawiamy i życzymy miłej zabawy - pani Hania i pani Wiola

  

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4
https://www.matzoo.pl/zerowka/dodawanie-w-zakresie-10-test_51_191
https://www.matzoo.pl/zerowka/odejmowanie-w-zakresie-10-test_52_196


Wyścigi
W Dniu Sportu przed wyścigiem w workach Olek był pewny swego. Tymczasem 
niespodzianka!
Ola jak zając wyskoczyła mu zza pleców i pierwsza wpadła na metę. Zabrzmiały brawa, a 
Olek nadął się i burknął:
– Na pewno miała luźniejszy worek!
– Następnym razem stań do wyścigu ze ślimakiem – zaproponowała mama, ale Olek wzruszył
ramionami.
– A co to za przyjemność wygrać ze ślimakiem? – prychnął. – Przecież ze ślimakiem nie 
można przegrać!
– To znaczy, że przyjemność jest wtedy, kiedy można przegrać, tak? – spytała mama. – W 
takim razie wypadałoby chyba umieć przegrywać, co?
– Jak to umieć przegrywać? – zdziwił się Olek.
– Po prostu: najpierw starać się wygrać, a jeśli się nie uda, pogratulować zwycięzcy i 
następnym razem starać się jeszcze bardziej.
– To trudne – zmartwił się Olek.
Mama uśmiechnęła się czule.
– Wiem, synku – powiedziała.




