
TEMATYKA TYGODNIOWA: MALI ODKRYWCY 

Środa 14.04. 

 

1. Wynalazki – jakie to proste! – zestaw ćwiczeń gimnastycznych (te same, które były  

w poniedziałek) 

Do ćwiczeń potrzebne będzie coś, co przypomina laskę gimnastyczną – np. drążek itp.  

Część wstępna 

– „Mali wynalazcy” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  

Zabawa polega na wymyśleniu, w co można zamienić laskę gimnastyczną/drążek. Dziecko 

spaceruje swobodnie po pokoju z drążkiem w dłoni, a na sygnał rodzica prezentuje, w co go 

zmieniło (szpada, flet, drążek do ćwiczeń, lina linoskoczka itp.). Zabawę powtarzamy 3 razy. 

– „Na siłowni” – ćwiczenia uruchamiające duże grupy mięśniowe.  

Dziecko trzyma w rękach drążek i wykonuje ćwiczenia, zgodnie z poleceniami rodzica. Unosi 

drążek wysoko, aż do wspięcia na palce. Opuszcza przodem, wykonuje skłon, drążek dotyka 

podłogi. Podnosi drążek w górę i opuszcza w tył na plecy. Prostuje ramiona, opuszcza przodem 

do skłonu. Ćwiczenie powtarza 4, 5 razy. 

Część główna 

– „Płotek” – ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia.  

Dziecko znajduje się w pozycji leżenia przodem, nogi ma wyprostowane i złączone. Ustawia 

drążek pionowo na podłodze, chwyta dłońmi na samym dole. Śpiewa piosenkę „Wlazł kotek 

na płotek i mruga” i jednocześnie przekłada dłonie coraz wyżej po drążku, aż do jego końca. 

Na słowa: Ładna to piosenka, niedługa – opuszcza ręce coraz niżej, aż dotkną podłogi. 

Ćwiczenie powtarza 3, 4 razy. 

– „Wałek – wynalazek z kuchni” – ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia.  

Dziecko znajduje się w pozycji siadu prostego. Trzyma drążek za końce. Wykonuje głęboki 

skłon w przód, ręce z drążkiem przesuwa po nogach w kierunku palców stóp. Następnie wraca 

do wyprostu, ręce z drążkiem są uniesione w górę. Ćwiczenie powtarza 4, 5 razy. 

– „Skoczek” – zabawa z elementem podskoku.  

Dziecko stoi, prawą nogę ugiętą w kolanie przekłada i zawiesza na drążku. Wykonuje 5, 6 

podskoków na lewej nodze, potem następuje zmiana nogi. Ćwiczenie wykonuje kilka razy. 

– „Szuflada – w niej wszystko ukryjesz”.  

Dziecko znajduje się w pozycji siadu klęcznego, przed nim znajduje się drążek. Na hasło 

rodzica, chwyta za końce drążka i powoli odsuwa przybór do przodu. Wyciąga się jak najdalej, 

nie odrywając pośladków od pięt. Po chwili następuje powrót do pozycji wyjściowej. 

Ćwiczenie powtarza 6–8 razy. 

– „Nasz wynalazek” – zabawa bieżna.  



Dziecko swobodnie biega po pomieszczeniu, drążek trzyma oburącz przed sobą. Na hasło 

rodzica: Trójkąt! Prostokąt! Kwadrat! Koło! – zatrzymuje się i - przy pomocy drążka - rysuje 

w powietrzu kształt  wymienionej figury, a następnie wymyśla, który z wynalazków ludzkości 

ona może przedstawiać. Zabawę powtarza kilka razy tak, aby każdy kształt mógł być 

zaprezentowany. 

Część końcowa 

– „Do przodu, do tyłu” – ćwiczenie stóp.  

Dziecko znajduje się w pozycji siadu skulnego. Ustawia drążek  poziomo na podłodze, chwyta 

palcami stóp i turla drążek po podłodze do przodu i do tyłu. Ćwiczenie powtarza 5 razy. 

– „Marsz” – ćwiczenie wyprostne.  

Dziecko maszeruje po pokoju. Trzyma drążek za 2 końce i układa na głowie, łokcie ma 

odwiedzione na zewnątrz., kolana podnosi wysoko do góry.   

 

2. Wynalazki i wynalazcy – czy tylko dorośli mogą być wynalazcami? – krótka rozmowa nt 

słynnych wynalazców na podstawie wiersza oraz filmów edukacyjnych 

 

a) wiersz: 

 

"Wynalazki" M. Przewoźniak 

 

Kto wynalazł żagiel, koło, 

papier, zegar i maszynę? 

Wynalazców mądre grono 

coś nowego wciąż wyczynia. 

Tyle możliwości mamy 

dzięki mądrym wynalazkom: 

i jeździmy, i latamy, 

mamy radio i żelazko. 

Może wy coś wymyślicie, 

czego dzieci oczekują? 

Dom, co jeździ sam po świecie, 

lub parasol przeciw dwójom? 

 

b) filmy edukacyjne: 

 

-  wynalazki z Panem Nauczanką - film edukacyjny przedstawiający wybranych wynalazców  

i ich wynalazki 

 

    https://www.youtube.com/watch?v=LlZySwz6qNo 

 

-    wynalazki stworzone przez dzieci – film edukacyjny przedstawiający wybrane wynalazki, które 

zostały stworzone przez dzieci  

https://www.youtube.com/watch?v=x-_DDLchUt8 

https://www.youtube.com/watch?v=LlZySwz6qNo
https://www.youtube.com/watch?v=x-_DDLchUt8


3. Brak prądu – zabawa sensoryczna  

 

Rodzic chwyta dziecko za rękę. Dziecko zamyka oczy, a rodzic prowadzi dziecko w określone 

miejsce. Później następuje zamiana ról.  

 

4. „Wynalazki” - słuchanie piosenki, nauka fragmentami na pamięć  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9hPjDzkchnA 

 

TEKST:  

 

1. Dawno temu ze dwa wieki 

albo jeszcze dawniej, nie wiem. 

Ktoś pomyślał, zaplanował 

i tak powstał grzebień. 

 

Innym razem wpadł na pomysł, 

podrapał się w głowę. 

Powyginał, powycinał 

i sanki gotowe  

 

ref: Wynalazki, wynalazki 

trudno bez nich żyć. 

Choć tak proste i banalne 

są i muszą być. 

Kto potrafi niech zaprzeczy 

proszę zgadzam się. 

Lecz te proste nieraz rzeczy 

nam przydają się. 

 

2. Nie był głupi kto powiedział, 

że trzeba mieć głowę 

by wymyślić no i zrobić 

kalosze gumowe. 

 

Rzeczą błahą to jest przecież 

każdy o tym dobrze wie, 

że samochód bez silnika 

do niczego nada się.  

 

ref: Wynalazki, wynalazki ... 

 

Rap: Samochody i rowery, 

komputery i bajery. 

Gpsy, telefony, 

radia i telewizory. 

Zabaweczki, żaróweczki, 

https://www.youtube.com/watch?v=9hPjDzkchnA


instrumenty i pierwiastki. 

Wciąż powstają wynalazki. 

 

ref: Wynalazki, wynalazki ... 

 

5. Ćwiczenia z liczeniem W PODSKOKACH | RYTMIKA DLA DZIECI - zabawa ruchowo-

muzyczna 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

