„Każde dziecko o tym wie,
chcesz być zdrowy ruszaj się”
TEMAT KOMPLEKSOWY:
„SPORT ”

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI:
•

codziennie oglądaj wiadomości sportowe

•

odszukaj w gazetach i czasopismach obrazków przedstawiających ludzi aktywnie
spędzających czas wolny

•

poszukaj w domowej biblioteczce książek o sporcie

•

posłuchaj wywiadu sportowego

•

poszukaj na spacerze kamieni: w domu spróbuj ułożyć je od największego do
najmniejszego

•

ćwiczenie intonacyjne: wypowiadaj rymowankę w określony sposób (głośno, cicho,
powoli, szybko, z radością w głosie) „My o zdrowie dbamy, różne sporty uprawiamy”

•

obejrzyj jak na olimpiadzie poradził sobie Bolek i Lolek
https://www.youtube.com/watch?v=KCaigbf8cHA
https://www.youtube.com/watch?v=SswKKoVVxPU

https://www.youtube.com/watch?v=m8rWKU1X4SU
- spróbuj wymienić dyscypliny sportowe występujące w bajkach

•

obejrzyj ceremonię otwarcia olimpiady sportowej
https://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI

•

posłuchaj listu Pana Wróbelka
Drogie Dzieci!
Dzisiaj w lesie, jak wieść niesie, plastyczną
zabawę ogłaszamy. Przedszkolaków zapraszamy.
Narysujcie, moi mili, tak abyście zadziwili
wszystkich tych, co tu mieszkają. Zdrowych
zasad zaś nie znają. Temat pracy „Sport
to zdrowie”. Pani zaraz wam opowie, jak
wykonać to zadanie. Jest łatwiutkie niesłychanie.
Ja na prace wasze czekam. Teraz lecę, już nie
zwlekam, bo tam zaraz na polanie ptaków będzie
dziś zebranie. Muszę stawić się na czas. Teraz
zatem żegnam Was.
Wasz wróbelek

Odpowiedz na pytania:
- Kto jest autorem tego listu?
- Jak myślicie, dlaczego wróbelek proponuje wam udział w konkursie?
- Skąd może wiedzieć, że znacie zasady zdrowego stylu życia?
•

posłuchaj opowiadania P. Beręsewicza „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.

•

•

Wyszukuj w czasopismach obrazki przedstawiające ludzi uprawiających różne dyscypliny
sportowe. Nazywaj je. Wytnij obrazki. Przyklej je na kartkach i umieść w skoroszytach –
utwórz album Dyscypliny sportowe. Rodzic pyta dzieci, czy znają nazwiska sportowców,
którzy osiągnęli w ostatnich latach największe sukcesy w najbardziej popularnych
dyscyplinach sportowych (np.: skoki narciarskie, piłka nożna). Jeśli nie, zapoznaje dzieci
z nimi, pokazuje zdjęcia.
spróbuj nauczyć się wierszyka pt. „Gimnastyka”
Rano wstaję, wkładam dres.
Otwieram okno, miło jest.
Skaczę w górę, skaczę w bok,
i do tyłu robię skok.
Ręce w przód, ręce w tył.
Ćwiczę, abym zdrowy był.

Z KUBUSIEM W INTERNECIE WIELE SIĘ DOWIECIE

FILMIKI EDUKACYJNE
1. Przygody Oli i Stasia #13. Aktywność fizyczna
https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY
2. Poznajemy sporty - Film animowany dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=7zodfY74anc
3. Przygody Oli i Stasia - Warzywa i owoce
https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY
4. Piosenka o niezdrowym jedzeniu - Mała Orkiestra Dni Naszych
https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4

PIOSENKI
1. Centrum Usmiechu - Jarzynowa Gimnastyka
https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs
2. Witaminki-Piosenki dla dzieci bajubaju.tv
https://www.youtube.com/watch?v=nYg5TJhjOEs
3. Dwa przysiady, obrót, skok!
https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY
4. Skaczemy, biegniemy
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

BAJKI
1. Bajki po polsku | Całe Odcinki | Sport dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=ulboxPTTTb8

PROPOZYCJE PRAC PLASTYCZNYCH
MARCHEWKI

ARBUZ

KOŁA OLIMPIJSKIE

PROPOZYCJE ZAJĘĆ KULINARNYCH
ZDROWE KANAPKI

- czy dostrzeżesz figury geometryczne w składnikach na przygotowanych przez ciebie
kanapkach?
SZASZŁYKI OWOCOWE

- poukładaj owoce w szaszłykach według wybranych przez ciebie kolorów i własnego
pomysłu
- policz ile kawałków owoców zmieści się na wykałaczce

ARBUZOWE LODY

- wycięte koło z arbuza podziel na 8 części

KOKTAJLE ZE ŚWIEŻYCH OWOCÓW

- nalej do każdej szklanki równą ilość koktajlu

ŚWIEŻE POWIETRZE, KUBUŚ WAM POWIE
REWELACYJNIE WPŁYWA NA ZDROWIE

Drogie dzieci , przebywanie na świeżym powietrzu jest
bardzo ważne i wcale nie musi być nudne. Skorzystajcie
z najprostszych propozycji zabaw na świeżym powietrzu.
Mało który przedszkolak nie lubi zabaw na świeżym powietrzu. Ruch jest potrzebny
do prawidłowego rozwoju, więc warto korzystać z okazji. Zabawy ruchowe sprawiają,
że kształtuje się poczucie równowagi, sprawność mięśni, precyzja ruchów, zręczność.
Do tego dziecko wyszaleje się i rozładuje nagromadzoną energię. To polepszy też jego
zdrowie, sen i apetyt. Swobodny, wszechstronny ruch to też sposób na zapobieganie
wadom postawy. SAME KORZYŚCI!!!

1. Piknik - kuchenny świat zmysłów
Zabawa polega na angażowaniu zmysłów węchu oraz smaku. To propozycja spędzenia
dnia, która spodoba się zarówno dzieciom jak i dorosłym. Pokrójcie różne warzywa
i owoce, przygotujcie szalik do przewiązania oczu oraz dwa widelce. Rozłóżcie
w ogrodzie koc na którym usiądziecie. Jedna z osób zasłania oczy, a druga karmi ją
przygotowanymi wcześniej produktami. Osoba z zakrytymi oczami ma za zadanie
rozpoznać po smaku oraz zapachu, jaki produkt ma w buzi. Zabawa ta jest też dobrą
propozycją w przekonaniu dzieci do spróbowania zdrowych warzyw i owoców, przy
okazji ćwicząc uważność i koncentrację. Gwarantuje także dużo radości.
2. Wrzucanie kamyków do wody
Zabawa bardzo zajmująca i chłodząca w gorący dzień. Wystarczy miska z wodą
i kamyczki. Można je wrzucać i obserwować zachowanie wody. Można je też później
wyjmować, przekładać. Do zabawy można zaprosić rodzeństwo, czy rodziców.
We wspólnej zabawie, można zrobić zawody na rzucanie kamyków z pewnej
odległości.
3. Bańki
Bańki mydlane to jedna z bardziej lubianych przez dzieci zabaw. To świetna zabawa
dla maluchów i starszaków. Wydają się takie proste, a tak naprawdę wpływają
na rozwój motoryczny dziecka, rozwój mowy. Ponadto dodatek taka zabawa, pozwoli,
co nieco opowiedzieć dziecku o fizyce.

4. Poszukiwanie skarbu
Jest to jedna z prostszych zabaw. Skarb można ukryć w piasku, pod krzaczkiem.
Można po prostu zachęcić dziecko do poszukiwania skarbu, jak w zabawie
w chowanego, a można stworzyć całą historię (tu liczy się pomysłowość
rodziców).Można też chować karteczki, z kolejnymi wskazówkami np. strzałkami
czy rysować kredą wskazówki. Dzieci bardzo chętnie zaangażują się w poszukiwania.
5. Chodzenie po krawężniku
Jest to świetne ćwiczenia na równowagę. Tą zabawę można wykorzystać przy każdym
spacerze.
6. Skakanie po kałużach
Wiosna, jesień, lato, zima. Deszcz pada o każdej porze, ale wiosną i latem kałuże będą
ciepłe. Załóżmy więc dziecku kalosze i pozwólmy cieszyć się zabawą w kałużach.
Dzieciaki mogą skakać z kałuży do kałuży, bądź pokonywać największą kałużę.
Rodzice – zatrzymajcie te wspomnienia w sercach i… na zdjęciach.
7. Puszczanie latawca
Może mieszkacie w bardziej wietrznej okolicy? Puszczanie latawca to zdecydowanie
smak dzieciństwa. Dostępnych jest wiele gotowych modeli, ale większą frajdę sprawi
dziecku wspólne wykonanie takiego latawca. Do dzieła!
8. Łapanie motyli
Kto z dorosłych nie pamięta łapania motyli. To świetna zabawa nie tylko dla dzieci.
Wystarczy siatka i trochę zręczności. Oczywiście po obejrzeniu motylka, zwracamy
mu WOLNOŚĆ!
9. Oglądanie przejeżdżających samochodów
Dzieciaki to uwielbiają, zwłaszcza chłopcy. Obserwujemy, liczymy, zgadujemy,
w jakim kolorze pojedzie następny samochód. Nie wiem, ile czasu spędziliście na tej
zabawie w dzieciństwie… ale na pewno mnóstwo.
10. Szukanie czterolistnej koniczyny
Na spacer możemy się wybrać na łąkę i wcale nie musi być tam nudnie. Wspólnie
z dzieckiem, pobawmy się w szukanie czterolistnej koniczyny.
11. Sadzenie roślinek
W ogrodzie, na balkonie – teraz można zasiać np. sałatę, zioła. Można też
zaproponować dziecku bardzo odpowiedzialne zadanie, a mianowicie nalanie wody
do konewki i codzienne podlewanie.

12. Rower, hulajnoga
Rowerek to świetny sposób na kształtowanie dużej motoryki. Podobnie hulajnoga,
wpłynie na koordynację i rozwój sprawności motorycznej. Bardziej odważnym
dzieciom, można zaproponować jazdę na rolkach.
13. Tor przeszkód
W tej zabawie możliwości jest mnóstwo – liczy się pomysłowość. Może być to tor
przeszkód do przejścia na boso np. kamyki, piasek, kartki papieru, folia, trawa.
Może być to tor do przejazdu rowerkiem np. z pachołków, patyków.
14. Malowanie
Może macie tablicę, na której można rysować, albo sztalugę? Zabawa w malarza
na świeżym powietrzu, to zupełnie co innego niż w domu. Rysowanie, malowanie
to zabawa, które bardzo dobrze wpływają na rozwój dziecka i jego małych rączek.
Możecie też rysować kredą na chodniku.
15. Obserwowanie Kształtu chmur
Dzieci uwielbiają patrzeć na chmury. Wypatrują się i pokazują, jakie kształty mają
chmury. Porównują je do zwierząt, ulubieńców bajek itp. Zabawa nie tylko na dwór,
ale też np. na podróż samochodem.
16. Gra w klasy
Narysujcie na chodniku kratki do gry w klasy i ponumerujcie je do pięciu. Pokażcie
dziecku, jak rzucić kamyk, patyk na jedną z kratek. Zachęcajcie maluchów do skakania
po kratkach, aż znajdą się na numerze, na który upadł rzucony przedmiot.
17. Przynieś mi
Zabaw ta polega na przynoszeniu przez dziecko różnych rzeczy znajdujących się
w jego otoczeniu np.: pięć kwiatków, cztery kamyki, dwie łopatki, pięć szyszek,
osiem patyków, sześć ślimaków lub cokolwiek innego.

KILKA CIEKAWOSTEK O OLIMPIADZIE

CO TO JEST OLIMPIADA?
• Podziel na sylaby
• Starszaki utrwalają litery:

Olimpiada/Igrzyska olimpijskie – duże międzynarodowe wydarzenia sportowe organizowane
zwykle co cztery lata: letnie igrzyska olimpijskie i zimowe igrzyska olimpijskie. Istnieje też
tzw. Olimpiada Specjalna – w której mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością.
Najważniejsze symbole olimpijskie:

Flaga olimpijska:
Najbardziej znany ze wszystkich symboli olimpijskich, flaga olimpijska odzwierciedla
ideały Pierre'a de Coubertina – twórcy nowożytnych igrzysk. Pięć różnokolorowych
przecinających się kół symbolizuje zarazem różnorodność, jak i jedność ludzi

zamieszkujących Ziemię. Poszczególne kolory symbolizują kontynenty: niebieski – Europę,
czarny – Afrykę, czerwony – Amerykę, żółty – Azję i zielony – Australię.
Logo:

Ogień olimpijski:
Inaczej znicz olimpijski – znicz, który jest zapalany w dzień rozpoczęcia igrzysk
olimpijskich. Znicz pozostaje zapalony aż do końca igrzysk olimpijskich.
Współcześnie przy okazji igrzysk powstaje oficjalna piosenka olimpijska. Promocji igrzysk
służy też przygotowania oficjalnych maskotek igrzysk. Do każdych igrzysk jest również
układane specjalne hasło odzwierciedlające ideę olimpijską.

Dyscypliny olimpijskie:
Na pierwszych igrzyskach rozgrywano zawody jedynie w 9
dyscyplinach: lekkoatletyce, kolarstwie, szermierce, gimnastyce, strzelectwie, tenisie, podnos
zeniu ciężarów, zapasach i pływaniu (zawody wioślarskie z powodu złej pogody odwołano).
Współcześnie ich liczba osiągnęła już 28 (niektóre inne klasyfikacje wydzielają 34, a nawet
38 dyscyplin.
Nie możemy wyszczególnić dyscyplin najbardziej popularnych bo dla każdego kraju może to
być inna dyscyplina sportowa. Najczęściej, najbardziej popularną jest ta, która ma największą
liczbę kibiców lub sportowiec z danej dziedziny odnosi najlepsze sukcesy i zdobywa medale:
złoty, srebrny lub brązowy.
Przykład medali, poniżej te z ZIMOWYCH IGRZYSK OLIMPISJKICH SOCHI 2014:

W obecnym roku, miała się odbyć OLIMPIADA – LETNIE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
W TOKYO 2020, natomiast ze względu epidemii nowego koronawirusa, zostały one
przełożone na kolejny rok – 2021.

Propozycje z języka angielskiego dot. sportu:

Sports Song - Educational Children Song - Learning English Sports for Kids
https://www.youtube.com/watch?v=tgUSHk6JaTY
What Do You Like To Do? | Kids Songs | Super Simple Songs
https://www.youtube.com/watch?v=nddRGDEKxA0
Follow Me | Kids Songs | Super Simple Songs
https://www.youtube.com/watch?v=hW2DDGX7Tcc
Head Shoulders Knees & Toes
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
Freeze Dance | Freeze Song | Freeze Dance for Kids
https://www.youtube.com/watch?v=2UcZWXvgMZE
The Dance Freeze Song | Freeze Dance | Scratch Garden
https://www.youtube.com/watch?v=A1vdKfXlB_g
Happy childrens day
https://www.youtube.com/watch?v=M6Enil5eBxE
Peppa Pig - Sports Day
https://www.youtube.com/watch?v=nDH0xYlcE7k
Sports Balls Song for Kids | Pancake Manor
https://www.youtube.com/watch?v=EZXI7l3eaOs

