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czwartek 27.01.2022 

 

 

KRĄG TEMATYCZNY: Dbam o zdrowie 

TEMAT DNIA: W zdrowym ciele zdrowy duch! 

 

  

1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 10. 

 

„Narty, łyżwy, sanki” – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

Dziecko maszeruje w rytmie granym przez rodzica na dowolnym instrumencie, bądź 

przedmiocie który go zastąpi (garnek, łyżki), omijając rozłożone na podłodze gazety. Rodzic 

zaprasza dziecko do uprawiania zimowych sportów. 

Na hasło: narty – dziecko porusza się slalomem między gazetami, naśladując jazdę na 

nartach. 

Na zapowiedź: sanki – siada na gazetach w siadzie skulnym. 

Na hasło: łyżwy – staje na gazecie na jednej nodze. 

Zabawę należy powtórzyć wielokrotnie. 

 

 „Śnieżna kula” – zabawa na czworakach. 

 Dziecko zgniata gazetę, robi z niej śnieżną kulkę. Porusza się na czworakach i toczy ją przed 

sobą – potrącając ją raz prawą, raz lewą ręką. 

Na zapowiedź: podrzucamy śnieżki – siada w siadzie skrzyżnym. Podrzuca i łapie śnieżną 

kulę.   

 

„Lodowe figurki” – zabawa przy muzyce. 

Dziecko porusza się przy dowolnej muzyce. Gdy muzyka cichnie, zatrzymuje się, zastygając 

w bezruchu. Ponowne dźwięki muzyki zachęcają dzieciko do ruchu, ale to rodzic podaje, 

które części figurki lodowej już rozmarzły i mogą tańczyć, np. same palce, głowa, biodra. Po 

chwili w pełni rozmarznięte figurki pląsają po pokoju aż do kolejnej przerwy. Zabawę należy 

powtórzyć wielokrotnie. 

 

2. „Co to jest taniec?”– rozmowa na podstawie ilustracji. 

Rodzic pyta dziecko: Czym jest taniec? (to rytmiczny ruch przy muzyce). 

Następnie pokazuje dziecku ilustracje, na których są zaprezentowane różne rodzaje tańca. 

Dziecko opisują ilustracje i wygląd tancerzy. Następnie rodzic tłumaczy dziecku, że: są różne 

rodzaje tańca: taniec ludowy, taniec towarzyski, taniec nowoczesny, balet. Każdy taniec 

wymaga innych kostiumów i akcesoriów, w tym butów. Niektórzy tańczą w swoim czasie 

wolnym, dla relaksu lub jest to ich hobby, a dla niektórych ludzi taniec jest pracą, np. dla 

baletnic tańczących w balecie. 

 

Po omówieniu wszystkich ilustracji rodzic pyta: Czy taniec jest zdrowy? Dlaczego? Czy ktoś 

z was gdzieś tańczy? Czy możecie pokazać, w jaki sposób tańczycie? Jak myślicie, czy łatwo 

jest nauczyć się tańca? Czy długo się uczy tańczyć np. baletnica? (tu można wspomnieć o 

szkole baletowej i pokazać baletki lub strój tancerki). 

 

3. Dobrze byłoby pokazać dzieciom fragmenty różnych tańców (w Internecie): 

https://www.youtube.com/watch?v=0w-U1kY_TAs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0w-U1kY_TAs


4. A teraz zabawa ruchowo-naśladowcza. Lekcja tańca dla dzieci online: 

Bawcie się przy niej dobrze ;) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_niF6s8tbZE 

 

ILUSTRACJE: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_niF6s8tbZE


 

 

 

 



 

 

 



 

5. „Tańczymy jak…” – zabawa taneczna. 

 

Rodzic prezentuje dziecku różne utwory taneczne i wyjaśnia, jakie ruchy są wykonywane 

podczas tańca, np.: 

– fragment utworu „Jezioro łabędzie” P. Czajkowskiego – dziecko naśladują taniec 

baletnic: ręce wysoko w górze, wszystkie kroki we wspięciu na palce, długa szyja, 

wyprostowana sylwetka; 

– – fragment dowolnej muzyki do tańca towarzyskiego, np. quickstepa – dziecko 

dobierają się w parę z mamą, lub rodzeństwem, razem stają „brzuchami do siebie”, 

jedna ręka prosta, wyciągnięta do przodu, druga – na plecach partnera (dzieci trzymają 

się za wyciągnięte ręce); 

– – dowolna popularna piosenka disco – dziecko tańczy solo, w sposób dowolny w rytm 

piosenki. 

 

6. KARTY PRACY: Kolorowanki przedstawiające taniec (dla chętnych dzieci) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


