
 
 

      Kochane dzieci zgodnie z tematyką tygodnia zachęcamy do ćwiczeń ogólnorozwojowych, które najlepiej 

wykonać z samego rana:-)  Przedstawiamy Wam zestawy na każdy dzień tygodnia, bo pamiętajcie, że  

”W zdrowym ciele, zdrowy duch", tak więc zaczynamy:-) 

 

 

Zestaw  1 na poniedziałek: 

1. Podskakujemy obunóż jak małe piłeczki w tempie: wolno wolno wolno, szybko szybko 

szybko. 

2. A teraz szybki sprint w miejscu. Daliście radę?:-)  

Ćwiczenie uspokajające 

Marsz w wolnym tempie (rodzice mogą Wam podawać rytm na garnku czy stukając łyżkami). 

Zestaw  2 na wtorek: 

1. Małe żabki: skaczemy do przodu obunóż z głębokiego przysiadu (10 żabich skoków). 

Ćwiczenie uspokajające 

Maszerujemy  przy ulubionej piosence (ciekawe jaki repertuar wybierzecie?;-)) 

Zestaw  3 na środę: 

1. Stajemy przodem do ściany. Odpychamy się i klaszczemy przed sobą. (12 powtórzeń). 

2. Zamieniamy się w małe “Wróbelki” i podskakujemy (drobnymi podskokami) obunóż             

w miejscu i do przodu i do tyłu. 

Ćwiczenie uspokajające 

„Opadające liście”. W pozycji stojącej chwytamy stopą leżącą na podłodze chustę (serwetkę, 

chusteczkę), podrzucamy ją do góry i obserwujemy jej ruch podczas opadania, po czym odtwarzamy 

ten ruch własnym ciałem. Powtarzamy 3x- oj to nie takie proste..:-) 



Zestaw  4 na czwartek: 

1. Leżymy przodem (na brzuchu) uginamy nogi w kolanach, chwytamy dłońmi za stopy, 

unosimy tułów i wykonujemy kołyskę. (7 razy do przodu i 7 do tyłu) 

2. Małe kaczuszki – robimy przysiad, chwytamy się za kostki, nogi są w delikatnym rozkroku – 

maszerujemy do przodu, unosząc raz lewą raz prawą nogę. (dystans to około 10 metrów) 

Ćwiczenie uspokajające 

„Niedźwiedź zasypia” – siadamy skuleni, głowa zbliżona do kolan – wydech. Następnie siadamy        

w siadzie prostym, ramiona wznosimy w górę – wdech. 

Zestaw  5 na piątek: 

1. Ułóżcie dwie linie w odległości 2m od siebie, między nimi układamy klocki w linii prostej     

w odległości około 1 m od siebie. Przebiegnijcie między klockami tak, aby nie dotknąć 

żadnego z nich, omijając je raz z jednej, a raz z drugiej strony. Powtórzcie to dwa razy. 

Ćwiczenie uspokajające 

Maszerujemy spokojnie do przodu i do tyłu, jedno przejście spróbujcie zrobić tylko na palcach. 

Zestaw  6 na sobotę: 

1. Do tego ćwiczenia przyda nam się 1,5 l butelka z wodą (pełna). Stajemy na butelce                   

i próbujemy utrzymać równowagę. Kto da radę dłużej? 

2. Spadające gwiazdki. Podskakujemy z szeroko rozłożonymi w górę rękoma oraz szeroko 

rozstawionymi nogami. Lądujemy do półprzysiadu - ile razy daliście radę zrobić to 

ćwiczenie?;-) 

Ćwiczenie uspokajające 

Leżymy na plecach. Kładziemy na klatce piersiowej np. woreczek (lub dowolny inny przedmiot). 

Robimy wdech nosem, wydech ustami (woreczek podnosi się i opada – obserwujemy przedmiot). 

Zestaw  7 na niedzielę: 

1. Leżymy przodem i robimy nożyce pionowe ramion, a następnie nożyce pionowe nogami. 

Powtarzamy to ćwiczenie trzy razy. 

2. Wyścigi do ustalonych wcześniej miejsc. Albo mierzymy czas albo z partnerem (mamą, tatą, 

siostrą, bratem) – kto pierwszy. 

Ćwiczenie uspokajające 

Stojąc trzymamy oburącz chustę, dmuchamy w nią tak, aby ułożyła się poziomo. 

DOBREJ ZABAWY!:-)  

Ponadto mamy dla Was propozycje filmików edukacyjnych: 

1. Zabawy ruchowe z Pipi Pończoszanką, które możecie obejrzeć TUTAJ. 

2. Zabawy i ćwiczenia ze Świeżakami, które obejrzycie TU. 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I

