
 PROPOZYCJE ZABAW NA PONIEDZIAŁEK 12.04.2021 r. 

Witam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że Jesteście zdrowi , wypoczęci, 

zrelaksowani po niedzielnym rodzinnym  spacerze. Z pewnością ciekawi Jesteście 

co też dla Was przygotowałam. Otóż w tym tygodniu zapraszam Was i Waszych 

Rodziców na zajęcia, które będą dotyczyć ZDROWIA. Mam nadzieję, że Wam się 

spodobają, a co najważniejsze zdobędziecie wiedzę, jak należy o nie dbać, aby 

móc się nim cieszyć bardzo, bardzo długo. 

Dzisiejsze spotkanie brzmi: RADA MEDYKA- codzienna gimnastyka. 

 Jesteście już gotowi! Zaczynamy! 

1 . Zapraszam Was do wysłuchania bajki pt. O tygrysie ,, Nie chce mi się” 

 a potem do rozmowy inspirowanej jej treścią. Spróbujcie odpowiedzieć po 

wysłuchaniu bajki na pytania załączone poniżej. Obejrzyjcie też ilustracje. 

Ewa Stadtmüller O tygrysie „Nie chce mi się”  

 Był raz sobie tygrysek o imieniu Wigor. Niestety, to pełne 

energii imię zupełnie do niego nie pasowało.  

– Wigorku, rusz się wreszcie – prosiła mama tygrysica. 

 –Dlaczego nie poszedłeś z tatą na ryby 

 – Nie chce mi się wstawać przed świtem – skrzywił się 

tygrysek, po czym przytulił łepek do swojej przytulanki 

króliczka. 

 – W takim razie, dlaczego nie dałeś się wyciągnąć wczoraj na wieczorny koncert 

słoni? Tupi pierwszy raz w życiu wystąpił jako solista. Był taki zawiedziony, gdy 

zorientował się, że cię nie ma… 

 – Nie chce mi się włóczyć po zmroku – przeciągnął się Wigor. 

 – A zawody o puchar dżungli w biegach przełajowych? – drążyła mama. – O ile 

dobrze pamiętam, zaczynały się w samo południe… 

 – W samo południe jest stanowczo za gorąco, aby się tak wysilać – ziewnął synek 

i zaczął rozglądać się za śniadaniem. I tak było każdego dnia. Inne młode tygryski 

biegały, skakały, wdrapywały się na drzewa, a Wigorek drzemał. 

 – Może on nie jest zdrów – powiedział zaniepokojony tata tygrys. – Poproszę 

doktora makaka, aby go zbadał. Stary, doświadczony medyk, który niejedno 



w dżungli widział, obejrzał tygryska uważnie. Posłuchał bicia serca, zajrzał do 

gardła, sprawdził stan uzębienia… 

 – Czy coś cię boli, młodzieńcze? – zapytał. – Właściwie… nie – odrzekł szczerze 

Wigorek. – Hmmm, wygląda na to, że jesteś zupełnie zdrowy. Zapiszę ci… 

gimnastykę 

.– Nie chce mi się gimnastykować! 

 – No to basen. – Nie lubię wody. 

 – W takim razie dietę, bo jak tak dalej pójdzie, nabawisz się nadwagi. Tygrysek 

spojrzał na doktora z niechęcią.  

– Nic mi nie jest – warknął niezbyt uprzejmie – więc nie potrzebuję żadnego 

leczenia.  

–  Na razie – westchnął stary, mądry makak. – Najlepiej by było, gdybyś znalazł 

sobie jakiegoś ruchliwego przyja…  

Jeszcze nie skończył mówić, gdy drzewo, na którym doktor rozsiadł się wygodnie, 

zakołysało się gwałtownie, a z jego gałęzi poleciały w dół dojrzałe owoce. 

 – Laba, ty zbóju! – zdenerwował się doktor. – O mało nie spadłem… To moja 

bratanica – wyjaśnił z kwaśną miną. – Ta to minuty nie usiedzi na miejscu. Goni, 

skacze, wygłupia się. Utrapienie z taką małpą. Mój brat nazwał ją Laba, czyli 

„odpoczynek”. Muszę powiedzieć, że tak zwariowanego „odpoczynku” w życiu 

nie widziałem. Jakby na potwierdzenie tych słów, Laba wywinęła salto 

w powietrzu i wylądowała tuż przed nosem Wigorka. 

 – Pogonimy się? – Podskoczyła wesoło. 

 – Nie chce mi się – mruknął swoim zwyczajem tygrysek. 

 – O, jaki ładny króliczek! Mogę się nim pobawić? 

 – Nie!!! – Naprawdę? – Laba zaśmiała się i razem z króliczkiem dała susa 

pomiędzy chaszcze. 

 – Czekaj tylko, niech ja cię dopadnę! – prychnął wściekły tygrys i ruszył w pogoń. 

Laba zwinnie poruszała się pomiędzy powalonymi konarami, przeskakiwała przez 

bajorka, huśtała się na lianach. Tymczasem Wigor już po paru skokach złapał 

zadyszkę, zaplątał się w  krzaki, a  na koniec wpadł do błota. Małpka, widząc to, 

turlała się ze śmiechu. 



 – Jutro znów ci ucieknę! – zawołała, wrzucając króliczka do tygrysiej nory. 

 – Zobaczymy – warknął Wigor.  

Od tej chwili tygrysek zaczął trenować. Oczywiście w najgłębszej tajemnicy. Cały 

czas wyobrażał sobie, jak bez trudu dogania Labę i ta myśl dodawała mu sił. Już 

się nie wściekał, kiedy małpka wpadała znienacka i wołała: – Goń mnie! Powoli 

jego mięśnie przypominały sobie, do czego służą. Biegał coraz szybciej, skakał 

coraz wyżej, a co najważniejsze sprawiało mu to coraz większą radość. Laba 

musiała się naprawdę wysilić, żeby mu uciec, aż któregoś dnia... 

 – Mam cię! – wrzasnął tryumfalnie Wigorek. – Gonimy się jeszcze raz? 

 – Już nie mogę – wysapała małpka. 

 – To cudownie! – ucieszył się tygrysek. – Teraz ja cię czegoś nauczę. 

 – Czego? – Leżenia bykiem nad strumykiem. Patrz, jak pięknie grzeje słońce. 

Układamy się wygodnie na piaseczku, ziewamy – tak od serca… Przeciągamy się 

rozkosznie, ogon też! A teraz zamknij oczy i posłuchaj, jak cudnie ten potok gada.  

Małpka chyba pierwszy raz w życiu nie ruszyła się z miejsca przez całe pół 

godziny.  

– To było cudowne! – stwierdziła, otwierając oczy. – Bardzo ci dziękuję. 

 – Ja też ci dziękuję. – Uśmiechnął się tygrysek. – Odpoczęłaś sobie? – I to jeszcze 

jak! – W takim razie… ty gonisz!  

Spróbujcie teraz  odpowiedzieć na pytania, które dla Was przygotowałam: 

 Czy imiona pasowały do tygrysa i małpki? 

  Jak zachowywały się te zwierzęta? 

  Dlaczego rodzice zabrali tygryska do lekarza? 

  Co lekarz zalecił tygrysowi? 

  Dlaczego tygrys rzucił się w pościg za małpką?  

 Co zrobił tygrys, aby szybciej biegać? 

Jestem ciekawa, czy spodobała  Wam się bajka. Dajcie znać! 

 

 Poniżej znajdują się  ilustracje do bajki i fotografie, na których przedstawione 

są propozycje zdrowego spędzania czasu. Jestem ciekawa, która z tych 

propozycji jest Wam i Waszym Rodzicom bliska?  
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2. Teraz czas na ćwiczenia,, W zdrowym ciele, zdrowy duch”.  

Pomoce: gazeta 

Postarajcie się dokładnie wykonać wszystkie ćwiczenia, które dla Was 

przygotowałam. Jak pięknie posprzątacie, to na pewno wyjście na plac zabaw czy 

do kolegi/ koleżanki macie zapewniony! Daję słowo! 

Powodzenia! 

 Zamiatanie podłogi- puszczanie gazety z góry i naśladowanie ruchem 

swojego ciała opadającej powoli gazety. 

 Mycie podłogi- stanie w rozkroku- skłon w przód i przesuwanie złożonej 

gazety między stopami w tył i przód. 

 Froterowanie podłogi- gazeta między kolanami- skoki obunóż w różnych 

kierunkach, ruchy rytmiczne, płynne, taneczne. 

 Omijanie przeszkód- stojąc bokiem do leżącej gazety, położenie rąk na jej 

końcu i przyciskając do podłogi- przeskoki zwrotne przez gazetę z jednej 

strony na drugą ( w przerwach między skokami próbować chwytać gazetę 

palcami stóp, lewej i prawej). 

 Czytanie gazet- siad skrzyżny, gazeta trzymana oburącz przed twarzą – 

dmuchanie na gazetę ( oddychanie nosem, dmuchanie ustami). 

 Segregowanie gazet- przysiad podparty, dłonie na gazecie- 

czworakowanie z przesuwaniem gazety w różnych kierunkach. 

 Gniecenie gazet- zbieranie gazety palcami stóp. 

 Wyrzucanie niepotrzebnych śmieci- ugniatanie gazety stopami, 

poprawianie rękami tak, aby powstała kulka i rzucanie do kosza  

( pojemnika). 

 Spacer po pokoju- spacerujemy po wysprzątanym już pokoju- ćwiczenia 

przeciw płaskostopiu – chód z podkurczaniem i prostowaniem palców. 

 

3. Wigorek i Laba nad rzeczką- zabawa relaksacyjna. 

Pamiętacie w jaki sposób, Wigorek i Laba odpoczywali po zabawie. Otóż dziecko   

dobiera się w parę ( mama , rodzeństwo). Pierwsza osoba z pary układa się na 

dywanie na wznak. Druga osoba klęka obok niej. Będzie ona słoneczkiem, które 

muska promykami poszczególne części ciała odpoczywającej nad rzeczką małpki 

Laby. Rodzic  snuje opowieść, a dziecko wykonuje czynności w niej opisane . 

Zapraszam do zabawy! 



Ciepłe słoneczko Magdalena Ledwoń 

 Małpka Laba ułożyła się wygodnie na ciepłym piasku z rękami wzdłuż ciała. 

Pozwoliła delikatnym promyczkom słońca muskać swoje dotychczas rozbrykane 

ciałko. Najpierw poczuła przyjemne ciepło na swojej twarzy, zupełnie tak, jakby 

paluszki delikatnie stukały opuszkami o jej skórę. Mała małpka leżała bez ruchu 

i cieszyła się pięknymi chwilami. Wzięła głęboki oddech i  pozwoliła słoneczku 

wędrować dalej. Chwilę później poczuła, jak ogrzewa jej brzuszek i  klatkę 

piersiową, w  taki sposób, jakby czyjeś ciepłe dłonie gładziły brzuch delikatnym 

ruchem z góry na dół. Mała małpka leżała bez ruchu i cieszyła się pięknymi 

chwilami. Wzięła głęboki oddech i pozwoliła słoneczku wędrować dalej. Po 

chwili ciepło promieni słonecznych zaczęło delikatnie ogrzewać jej prawą rączkę. 

Zupełnie tak, jakby czyjeś dłonie kręciły małe kółeczka na ramieniu, kierując się 

w stronę dłoni. Mała małpka leżała bez ruchu i cieszyła się pięknymi chwilami. 

Wzięła głęboki oddech i pozwoliła słoneczku wędrować dalej. Po chwili czuła to 

samo na drugiej rączce. Mała małpka leżała bez ruchu i cieszyła się pięknymi 

chwilami. Wzięła głęboki oddech i pozwoliła słoneczku wędrować dalej. Ciepłe 

słoneczko zaczęło ogrzewać jej nogi, głaszcząc równo jej skórę od bioder aż do 

stóp. Mała małpka wzięła głęboki oddech. Po chwili poczuła lekki podmuch 

wiatru na twarzy. Leżała jeszcze przez moment bez ruchu, ale po chwili 

otworzyła oczy i radośnie zamrugała. Usiadła, przeciągnęła się i uśmiechnęła się 

do słońca. – Teraz czuję się naprawdę wypoczęta. A ty? 

4. Po takiej relaksacji można,, góry przenosić”, zapraszam więc  do wykonania 

karty pracy. Jest załączona na samym końcu. 

Należy w każdym rzędzie zaznaczyć ( zakreślić) ten obiekt, który powinien być 

kolejny. Popatrzcie uważnie! 

Kochani to już wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam i Waszym Rodzicom za 

obecność  . Zapraszam serdecznie  na zajęcia przez TEAMS  

( środa, piątek- godz.9:00). Czekam na Was! Pani Asia. 

Do zobaczenia! 

Wysyłajcie zdjęcia Waszych prac! 
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