
Autor: Kinga Lipińska 

Temat dnia:Jestem Europejczykiem 

Umiejętności rewalidacyjne ćwiczone w ramach tematyki dnia:ćwiczenie umiejętności manualnych w 

tym prawidłowego trzymania nożyczek, lepienia, kolorowania. 

Słownictwo do ćwiczeń:Unia Europejska 

Praca z książką:Litery i liczby – uzupełnienie przez weekend wszystkich 

brakujących stron (nieuzupełnione z powodu absencji dziecka). 

Ćwiczenie 1. 

Zadaniem dziecka jest wykonanie pracy plastycznej do melodii hymnu Unii Europejskiej. 

Link do utworu: https://www.youtube.com/watch?v=lJZmpgqJ_mQ 

Praca plastyczna – potrzebne rzeczy: plastelina w kolorze żółtym, kartka niebieskiego bloku 

kolorowego, klej. 

Zadaniem dziecka jest wyklejenie za pomocą plasteliny gwiazd. Kolejno, wydzieranie małych 

skrawków niebieskiego papieru i wyklejenie tła. 

Wzór: 

 

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


 

Materiał do wykonania: 

 

 

 

 

 

 



GIMNASTYKA DLA SMYKA 

 Na początek rozgrzewka - wklejamy link do przeglądarki. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=69s 

-  ćwiczenia prawidłowej postawy ciała – na głowie kładziemy niewielka książkę, 
spacerujemy, a na hasło rodzica wykonujemy dana czynność np. stajemy w miejscu, 
obracamy się, stajemy na jednej nodze, ręce w górę itp. 
 
- „W księgarni” – dzieci zajmują dowolne miejsca w pokoju. Leżą na bokach z 
podkurczonymi nogami. 
Na hasło: Książki się otwierają przechodzą do leżenia na wznak, wyciągają na boki 
wyprostowane ręce i nogi.  
Na hasło: Książki się zamykają powracają do pozycji wyjściowej.  
Na hasło: Książki stoją na półce przechodzą do stania na baczność. 
 
- „Baba Jaga patrzy” – jedna osoba np. rodzic jest Babą Jagą, dziecko stoi w 
wyznaczonym miejscu (np. na linii). Baba Jaga jest odwrócona tyłem, zakrywa oczy 
rękami i powtarza słowa: „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy”. W tym czasie dziecko 
szaleje w pokoju . Baba Jaga po tych słowach odwraca się. Dzieci muszą wtedy 
zatrzymać się w miejscu  i nie poruszać się. Baba Jaga chodzi i patrzy, czy nikt się 
nie rusza (może też rozśmieszać nieruchomo stojące dzieci). 
Ten, kto się poruszy, idzie na początek (za linię), a reszta pozostaje na swoim 
miejscu. Baba Jaga ponownie wypowiada formułkę. 
 
- „Bałagan” – rozsypujemy po podłodze kredki. Zadaniem dzieci jest pozbieranie ich 
stopami, zginając palce stóp. Zadanie można wykonać stojąc (wtedy pamiętamy o 
rękach na biodrach) lub w pozycji siedzącej – ręce podpierają  tyłu; 
 
- „Dziwne malowanki” – rozsypujemy po podłodze kredki, dziecko trzymając kredkę 
stopą próbuje rysować, bazgrolić po kartce. 
 
- „Krasnoludki w bibliotece” – zabawa ruchowa. Rodzic  rozkłada na dywanie 
skakanki sznurki  w różnych miejscach pokoju. Skakanki będą oznaczać regały z 
półkami. Dzieci/dziecko są krasnoludkami. Biegają w rytm tamburyna, grzechotki lub 
ulubionej muzyki. 
Na hasło: Krasnoludki wskakują na półki dzieci stają na skakankach. Można skakanki 
zabierać, przekładać w inne miejsca. 
 
 
 A na koniec relaksacja „Bim bam” – wklejamy link do przeglądarki. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=U7Bcg8GgfsA 
 
 
 
 
 

Opracowała: Edyta Goczoł 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=U7Bcg8GgfsA


Opracowała: Patrycja Bryjak 

„UNIA EUROPEJSKA” 

Odszukaj i zakoloruj literki które znajdują się w 

wyrazie UNIA EUROPEJSKA 
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