
I  Dzisiaj trzeba się poruszać.! Pamiętajcie ruch to 

zdrowie! 

Drodzy Rodzice! Kształtujcie wśród dzieci świadomość 

potrzeby dbania o zdrowie w sferze fizycznej. 

Przygotowałyśmy kilka propozycji zadań ruchowych. 

Do wspólnej zabawy poproście rodziców lub 

rodzeństwo: 

Jesteście gotowi? Tak? w takim razie zaczynamy 

Na początek Waszych zabaw proponujemy wierszyk z pokazywaniem 

„Trzy baziowe koty” 

 

Na wiosennej wierzbie (ręce wyprostowane ku górze jak gałęzie drzewa) 

tuż nad rzeczką małą, (prawa ręka pokazuje wijącą się rzeczkę) 

trzy baziowe kotki (dzieci miauczą i udają, że „liżą” futerko jak kotki) 

lekko się huśtają. (ponownie gest „wierzby”, ale tym razem ręce machają 

w powietrzu) 

Deszcz drobny popadał, (ręce uniesione w górze opadają, dziecko macha przy tym 

palcami imitując padający deszcz), 

futerka im zmoczył, (dziecko po wypowiedzeniu wersu mówi cicho: brrrrr 

i otrzepuje „zmoczone” futerko) 

miauczą wniebogłosy, (po wypowiedzeniu wersu dziecko miauczy z głową 

podniesioną do góry) 

trzy baziowe koty! (dziecko pokazuje – wciąż miaucząc – trzy palce u dłoni) 
 

Teraz czas na zabawę ☺ 

 

Wyścig z jajem 

Potrzebna będzie łyżka - drewniana lub zwykła, i jajko. Uwaga: żeby zminimalizować straty 

w jajkach, polecam sztuczne! Wyznaczamy start i metę, prosimy dziecko żeby przeniosło 

jajko na łyżce w taki sposób, aby nie spadło. Żeby nie było tak łatwo i przyjemnie, możemy 

mierzyć czas, zorganizować wyścig, zaproponować konkretny sposób poruszania się, np. 

tyłem, bokiem, stopa za stopą, na kolanach, wielkimi krokami, na palcach, na piętach, na 

bokach stóp, dołożyć przeszkody na które nie wolno nadepnąć, zawiązać oczy, z jajkiem 

między kolanami itd. Dziecko powinno starać się przez całą trasę trzymać wyprostowaną 

rękę. 

 

Zbijające jajko 

Potrzebujemy plastikowych kubeczków lub kręgli i plastikowe jajko. Wyznaczamy miejsce z 



którego będziemy rzucać, a po przeciwnej stronie ustawiamy kubki lub kręgle. Dzieci rzucają 

tak długo, aż wszystkie kubeczki/kręgle się przewrócą. 

 

Śmigus – Dyngus 

Dzieci uciekają, kiedy uda nam się kogoś złapać, co nastąpi dość szybko, spryskujemy go 

delikatnie wodą; kto zostaje zmoczony siada pod ścianą. 

 

Berek zajączek 

Zabawa jest odmianą zwykłego berka. Tylko, że uczestnicy ganiają się… kicając. 

 

Zajączkowy tor przeszkód 

Można go ułożyć z poduszek lub ustawić krzesła wybór pewnie macie ogromny. Uczestnicy 

pokonują go kicając, zamiast po prostu biec. Wygrywa ten zajączek, któremu uda się pokonać 

trasę w najkrótszym czasie. 

 

Taniec wygibaniec 

 Dziecko i rodzic rozkładają gazetę. Tańczą na niej w rytm muzyki, a co jakiś czas 

zmniejszamy gazetę. Wygrywa ten, kto najdłużej utrzyma się na gazecie. 

 

Mamy nadzieję, że zabawa się udała. 

Przyznajcie się kto był mokry?? 

 

Pewnie jesteście zmęczeni…napijcie się wody, połóżcie się wygodnie, zamknijcie oczy, pomyślcie 

o czymś przyjemnym… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Prosimy Rodziców o włączenie dzieciom spokojnej melodii, a dzieci w czasie jej słuchania 

niech pokolorują wybrana mandalę… 

 

 



 

 

Na dzisiaj to już koniec! Dziękujemy i zapraszamy już jutro! 

 

 


