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Sport 

 

Najważniejszy czas sportowców – olimpiada  

 

1. Przeczytaj z rodzicami wiersz  

 

Każdy przedszkolak o tym wie: 

Chcesz być zdrowym ruszaj się! 

Sport to bardzo ważna sprawa 

Są reguły, jest zabawa. 

 

Prawą nogą wypad w przód 

I rączkami zawiąż but 

Powrót, przysiad, dwa podskoki 

W miejscu bieg i skłon głęboki 

Wymach rączek w tył, do przodu 

By rannego nie czuć chłodu. 

 

2. Posłuchaj piosenki  

Centrum Usmiechu - Olimpiada w Jarzynowie 
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https://www.youtube.com/watch?v=H0d-zG2Z2-g 

3. Święto sportowców - olimpiada 

 

Poznaj różne dyscypliny sportowe  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Klf9pwsbyxk 

  

https://www.youtube.com/watch?v=H0d-zG2Z2-g
https://www.youtube.com/watch?v=Klf9pwsbyxk
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4. Jaki sport wybrało każde z dzieci? Połącz.  

 

 

3. Obejrzyj odcinek z polskim olimpijczykiem 

Duże Dzieci  odc.12 

Goście: Robert Korzeniowski i Kuba Sienkiewicz. 

 

https://vod.tvp.pl/video/duze-dzieci,odc12,32627322 

https://vod.tvp.pl/video/duze-dzieci,odc12,32627322
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Rywalizacja fair play 

  

1. Obejrzyj film  

 

Zwycięzca ma wielu przyjaciół, zwyciężony ma prawdziwych 

 

http://scholaris.pl/resources/run/id/50419 

 

2. Posłuchaj wiersza i odpowiedz na pytania 

 

"Elementarz sportowy" - Edyta Pawlak 

/źródło: www.abcsportu.eu/ 

 

Każde dziecko o tym wie: 

Chcesz być zdrowy – ruszaj się! 

Sport to bardzo ważna sprawa. 

Są reguły, jest zabawa. 

Jest dyscyplin co nie miara, 

część z nich nowa, a część stara. 

Od wędkarstwa, sztuk łowieckich, 

od antycznych igrzysk greckich, 

poprzez dzieje, poprzez lata 

aż do współczesnego świata. 

http://scholaris.pl/resources/run/id/50419
http://www.abcsportu.eu/
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Każdy znajdzie coś dla siebie 

Sprawdź, co dobre jest dla ciebie. 

Może rolki, koszykówka, 

rower, piłka lub siatkówka, 

szachy, judo czy pływanie 

taniec, skoki, żeglowanie 

biegi, sanki i łyżwiarstwo, 

hokej, snowboard czy narciarstwo? 

Może tenis lub karate? 

Namów mamę, siostrę, tatę. 

Również dla twojego brata 

dobrodziejstwa sportów świata: 

refleks, sprawność, orientacja, 

walka i rywalizacja. 

Ważna jest też ta zasada 

(to zaleta jest, nie wada): 

nie są ważne tu medale, 

lecz jak ćwiczysz – czy wytrwale, 

czy szanujesz przeciwnika. 

Jaki jesteś, stąd wynika! 

Sport nauczyć może wiele. 

Zdrowy duch jest w zdrowym ciele, 

a z wszystkiego jedna racja: 

górą sport i rekreacja!  

 

Rozmowa na temat wiersza: 

- Kto zachęcał dzieci do uprawiania sportu? 

- Dlaczego należy uprawiać sport? 

- Co ważne jest w uprawianiu sportu? 

- W jaki sposób powinniśmy traktować przeciwnika w sporcie? 

- Co to znaczy zasada ,,fair, play”? 

 

3. Obejrzyj film  

 

Sport i piłka nożna dla dzieci | Przygody Rozi 
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https://www.youtube.com/watch?v=Q7VtNfBGUI8 

 

4. Wykonaj pracę plastyczną 

 

https://www.nowaera.pl/dla-rodzica/nauka-przez-zabawe/przedszkolne-laboratorium/kolorowe-

dmuchance 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Q7VtNfBGUI8
https://www.nowaera.pl/dla-rodzica/nauka-przez-zabawe/przedszkolne-laboratorium/kolorowe-dmuchance
https://www.nowaera.pl/dla-rodzica/nauka-przez-zabawe/przedszkolne-laboratorium/kolorowe-dmuchance
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5. Posłuchaj piosenki  

 

Dwa przysiady, obrót, skok!" @URWISOWO - piosenki dla dzieci 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY&feature=emb_title 

 

6. Nauka pisania – karty pracy do pobrania 

 

 

https://czasdzieci.pl/dodruku/id,20be5-nauka_pisania_literek.html?fbclid=IwAR0mLiC_DV-

lZG7idGZxyS3_kc0lP0RZOdIOpsBKUgxsgUVXsPXdUemcZM8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY&feature=emb_title
https://czasdzieci.pl/dodruku/id,20be5-nauka_pisania_literek.html?fbclid=IwAR0mLiC_DV-lZG7idGZxyS3_kc0lP0RZOdIOpsBKUgxsgUVXsPXdUemcZM8
https://czasdzieci.pl/dodruku/id,20be5-nauka_pisania_literek.html?fbclid=IwAR0mLiC_DV-lZG7idGZxyS3_kc0lP0RZOdIOpsBKUgxsgUVXsPXdUemcZM8
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https://czasdzieci.pl/dodruku/id,87771-swierszczyk_zdrowie_materialy.html 

https://czasdzieci.pl/dodruku/id,87771-swierszczyk_zdrowie_materialy.html
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