
   Witam Was serdecznie na ostatnich  zajęciach zdalnie. Bardzo dziękuję za zaangażowanie w te zajęcia 

szczególnie te na platformie , bo naprawdę frekwencja była imponująca za co dziękuję Waszym 

rodzicom i Wam ,że chcieliście w tych zajęciach uczestniczyć. Było to nowe doświadczenie nie tylko 

dla mnie jako nauczyciela ale i dla Was. Jeszcze raz dziękuję, bo dzięki temu wiem, że moja praca ma 

sens. Dziękuję za zdjęcia i cieszę się ,że spotkamy się w piątek. No to zaczynamy te nasze ostatnie 

zabawy zdalnie. 

 

 

 

I. Muzyka jest dookoła nas. Słyszymy śpiew ptaków ,szum drzew. Proponuję Wam abyście wykonali 

instrumenty muzyczne z tego co macie pod ręką. Mogą to być marakesy , dzwonki, harfy.  

                                                        

 

 

 

 

 



                           

 

To są propozycje , a Wy może jeszcze coś innego wymyślicie. To zaczynamy. 

II. A teraz czas na zabawy ruchowe. 

Wyścig żółwi 

Na mecie ustawia się jedno lub więcej dzieci w pozycji na czworaka (mama czy tata również mogą). 

Każdy zawodnik na plecach ma balast w postaci woreczka. Każdy porusza się na czworaka 

najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie zaznaczamy od miejsca dokąd żółw dotarł. Dzieciaki 

lubią poprawiać swój rekord i próbować dojść za każdym razem dalej. I tak zabawa może trwać 

naprawdę długo. 

Przeprawa przez rzekę 

Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga swoje brzegi od 

stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu mieszkania. Musicie przejść na 

drugą stronę skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. Czym są kamienie? Poduszkami 

jaśkami lub innymi kawałkami materiału. Rozłóżcie je na podłodze tak, aby przejście po nich nie było 

zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie ustawienie. 

Oczywiście na trudniejsze, tak jakby to był kolejny level do przejścia w grze. 

Butelkowy slalom 

Uważacie, że poruszanie się slalomem jest łatwe? To spróbujcie to zrobić z zawiązanymi oczami! Ta 

zabawa poprawia koncentrację, ćwiczy zapamiętywanie i koordynację ruchową. Gdy już popisałam się 

mądrymi słowami, opowiem Wam na czym polega! Zaczynacie od rozstawienia dwóch butelek po 

pokoju. Dziecko ma chwilę na przyjrzenie się i zapamiętanie gdzie stoją, po czym zawiązujecie mu 

oczy. Zadanie polega na przejściu w taki sposób, aby nie przewrócić żadnej z butelek. Gdy uda mu się 

przejść poziom, dokładacie kolejną przeszkodę i tak do momentu, aż skończą Wam się w domu 

plastikowe butelki.                                                                                                                                             

Tor przeszkód 

Nie znam dziecka, które nie uwielbiałoby toru przeszkód! Do jego wykonania wykorzystajcie to co 

macie w domu. Mogą to być wielkie kartony przez środek, których trzeba się przeczołgać, poduszki, 

po których trzeba skakać, butelki, które należy omijać czy krzesła, na które trzeba się wspinać! 

Zabawa idealna zarówno dla maluszków jak i dla starszych dzieci, bo jeśli dobrze przeszukacie 

archiwum, znajdziecie filmik z 2013 roku, w którym chłopcy pokazują swoje wersje pokonywania 

toru przeszkód! No dobra, nie musicie szukać, zobaczycie go tutaj. 

https://www.mamawdomu.pl/2013/01/domowy-tor-przeszkod.html


Mały ninja 

Mały ninja, człowiek pająk, nazywajcie to jak chcecie. Jedno wiem na pewno – dzieciaki będą 

tą zabawą zachwycone! Wystarczy zaplątać sznurek czy włóczkę o stół i krzesła by stworzyć 

niełatwy do przejścia tor (sprawdź jak to wygląda). Ćwiczenie wymaga skupienia, precyzji i 

trochę gimnastyki. A układ można za każdym razem zmieniać, zaczepiając w inny sposób 

włóczkę. Podobną, ale dużo większą pajęczynę znaleźliśmy w Bałtowie. I była do niej spora 

kolejka dzieci! 

Poszukiwacze skarbu 

Nic tak nie motywuje, jak rozwiązywanie zadań i zagadek, by dotrzeć do okrytego tajemnicą skarbu. 

Możecie narysować normalnie lub eksperymentalnie (tu podpowiedź jak) mapę, dodać kilka zadań 

specjalnych, typu: zrób 10 przysiadów, zakręć się 3 razy, podskocz 7 razy do góry itp. lub pochować 

kilka kartek z podpowiedziami takimi jak „sprawdź pod łóżkiem”, „szukaj za kanapą”, „zajrzyj do 

lodówki” itp. by dziecko nareszcie odnalazło skarb! A co będzie poszukiwaną nagrodą zależy już 

tylko od Was! 

Balonowy tenis 

Gra w piłkę w domu nie jest do końca bezpieczna. Ja w tym roku straciłam w ten sposób kilka kubków 

i ulubioną bombkę choinkową. Dlatego z odbijaniem piłki poczekamy, aż pogoda się poprawi, a 

tymczasem w domu gramy balonem. A zamiast rakietek używamy papierowych talerzy przyklejonych 

do drewnianych łyżek! W ten sposób rozgrywamy punktowane mecze! I skończył się problem 

potłuczonych naczyń! 

III. Po takich zabawach czas na relaks. 

https://www.youtube.com/watch?v=P8128iS8o0g 

IV. Wiem, że lubicie łamigłówki i zagadki. Zapraszam do interaktywnej zabawy. 

https://www.youtube.com/watch?v=T53SX7H_bgk 

V. I na koniec jeśli macie ochotę zadanie w kartach pracy Zeszyt grafomotoryczny str 62. 

Znajdz właściwy cień i otocz go pętlą. 

Życzę owocnej pracy i do zobaczenia w poniedziałek. Miłego i spokojnego weekendu.                                       

Pani  Iza. 

 

                                                                       

https://www.mamawdomu.pl/2013/02/maly-ninja.html
https://www.mamawdomu.pl/2014/01/eksperymentalna-mapa-skarbow.html
https://www.youtube.com/watch?v=P8128iS8o0g
https://www.youtube.com/watch?v=T53SX7H_bgk

