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1. „Wycieczka”- opowieść słowno-ruchowa. 

Rodzic opowiada historyjkę i wykonuje ruchy, które naśladuje dziecko: 

Rodzina jechała rowerami na wycieczkę.(dziecko leży na dywanie na plecach i porusza nogami, 

naśladując jazdę na rowerze) 

Wiał przyjemny wiaterek.(dziecko wstaje i wykonuje w miejscu obroty wokół własnej osi, lekko unosząc 

ramiona) 

Gałęzie drzew, które rosły przy drodze, lekko poruszały się na wietrze- raz  w lewo, raz w 

prawo…(dziecko stoi w rozkroku i porusza się w lewo/prawo uniesionymi nad głową wyprostowanymi 

ramionami) 

W oddali, pośród traw, pasły się krowy. (powoli chodzą na czworakach) 

Nad łąkami żwawo latały barwne motyle.(rozpościera ramiona i truchta, machając nimi) 

Na kwiatach przysiadły pszczoły i trzmiele.(wykonują przysiad podparty) 

Koniki polne skakały po źdźbłach trawy. (wykonują skoki obunóż) 

Za łąkami płynęła rzeczka.(stojąc w rozkroku, wykonują skłon w przód i swobodnie poruszą ramionami) 

W rzece wesoło pluskały się rybki. (przyjmują pozycję siadu klęcznego i wykonują krążenia ramion, 

naśladując czynność wiosłowania) 

Dalej na rzece był most. (siadają i podpierając się rękami z tyłu, unoszą biodra i prostują plecy) 

Na brzegu rzeki, leżąc na kocu, odpoczywała rodzina. (leżą na plecach i oddychają głęboko) 

2. Zabawa ruchowa „ŚLIMAK” 

Dziecko recytuje rymowankę i rysuje za rodzicem spiralną skorupkę ślimaka palcem wskazującym, np. 

na dywanie, w powietrzu, na plecach rodzica. 

Ślimak, ślimak wystaw rogi 

Dam ci sera na pierogi 

Jak nie sera to kapusty 

– od kapusty będziesz tłusty. 



3. Zabawa „Kto mieszka na łące” 

Rodzic przygotowuje kilka obrazków np. żaba, bocian, pszczoła, ślimak – w dwóch wersjach (przecięte 

na pół i w całości. Rodzic prezentuje  obrazki w całości, a następnie miesza połówki obrazków. 

Zadaniem dziecka jest takie dopasowanie połówek obrazków, aby do siebie pasowały. 

4. Zabawa matematyczna „Maki, kaczeńce, niezapominajki”. 

Rodzic przygotowuje z dzieckiem czerwone, żółte i niebieskie kwiaty wycięte z papieru kolorowego 

(liczmany), oraz wstążeczki w tych kolorach, które trzeba ułożyć na dywanie w kształcie kół.                               

Rodzic rozkłada kolorowe kwiaty na dywanie – łące. Dziecko postępuje zgodnie z  poleceniami rodzica, 

np.: 

– segreguje kwiaty ze względu na kolor, wkłada do właściwych kół, 

– układa rytm z kwiatów rozpoczęty przez rodzica: czerwony, żółty, niebieski, czerwony, żółty, … 

– układa dowolny rytm. 

Celem tej zabawy jest dostrzeganie przez dziecko regularności, umiejętności dostrzegania                                               

i odtwarzania podanych rytmów jak również utrwalenie kolorów, segregowania i przeliczania. 

5. Zabawa z pokazywaniem „Lata mucha” 

Rodzic czyta tekst rymowanki, a dziecko dotyka wymienioną w rymowance część ciała: 

Lata mucha koło ucha 

Lata bąk koło rąk 

Lecą ważki koło paszki 

Lata pszczoła koło czoła 

Lata mucha koło brzucha 

Lecą muszki koło nóżki 

Biegną mrówki koło główki 

Pełznie gąsieniczka koło policzka. 

 

Do ćwiczeń gimnastycznych polecam strony: 

https://www.youtube.com/watch?v=b1kyvvbXyVA 



 

https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU-zk 

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

 

Dodatkowe zadania i zabawy znajdziecie Państwo na stronach: 

 https://www.przedszkola.edu.pl/zabawy-integracyjne.html 

 https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/04/zabawy-dla-dzieci-w-przedszkolu/    

 

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

