
WITAMY WAS DRODZY RODZICE I DZIECI,  
I ZAPRASZAMY NA WTORKOWE ZAJĘCIA I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY. 

 

Leśny Skrzacie, dzisiaj nauczymy się piosenki pt. „Na podwórku”. 

 

1. Na podwórku zamieszanie, 

każdy czeka na śniadanie,  

głodny kot na płot się drapie, 

a gospodarz smacznie chrapie. 

Ref. Gospodarzu, wstawać pora, 

karmić kury i indora 

nieś do stajni sianko świeże, 

a nie w łóżku sobie leżeć! 

2. Pieje kogut: kukuryku! 

Nie ma ziarna dziś w kurniku! 

Krowa mruczy, kwiczy prosię:  

ktoś tu ma nas wszystkich w nosie. 

Ref. Gospodarzu… 

3. Gdy Gospodarz to usłyszał, 

krzyknął: spokój, krzyknął: cisza! 

Fantastyczny sen dziś miałem, 

więc przerywać go nie chciałem. 

Ref. Gospodarzu… 

 

 

 

 

 

 

 



Leśny Skrzacie, zwierzątka pogubiły swoje cienie. Pomóż im odzyskać swój cień. Połącz 
(używając innego koloru) zwierzątko z jego cieniem. 

 

 

Leśny Skrzacie, a teraz zapraszamy na gimnastykę, trochę nietypową, ale mamy nadzieję, że Ci się 
spodoba. 



Gimnastyka dla oczu: wykonajcie następujące ćwiczenia: energiczne zamykanie i otwieranie          
powiek; patrzenie jednym okiem, a następnie drugim (dzieci mogą pomagać sobie, przysłaniając            
oko ręką); powolne przenoszenie spojrzenia w jedną stronę, patrzenie przed siebie i w druga stronę;               
patrzenie na sufit, przed siebie, w dół.  

Gimnastyka dla uszu: dzieci zamykają oczy i wyciągają do przodu ręce. Rodzic dzwoni             
dzwoneczkiem. Zadaniem dzieci jest poruszanie się w kierunku dźwięku dzwoneczka, uważając,           
aby nie potrącić innych uczestników zabawy (w naszym przypadku – innych członków rodziny). 

Gimnastyka dla nosa: wykonajcie wdech powietrza nosem, z jednoczesnym uniesieniem ramion do            
góry (z przodu lub z boku ciała), a następnie wydech ustami, z opuszczeniem ramiona w dół. W                 
przerwie „zmarszczcie” nosy jak zajączki, a następnie „kicajcie” swobodnie po dywanie. 

Gimnastyka dla policzków: dzieci zmieniają się w baranki przeżuwające świeżą trawę – ich              
„pyszczki” stają się coraz bardziej pełne. Gdy policzki są już maksymalnie wydęte, uczestnicy             
zabawy naciskają je palcami wskazującymi, wypuszczając zgromadzone powietrze.  

Gimnastyka dla rąk: dzieci „zamieniają się” w gęsi. Spacerują po podłodze z rękoma ułożonymi za               
plecami i wyciągają szyję jak najwyżej. Kiedy usłyszą odgłos wymyślony przez rodzica, zatrzymują             
się w miejscu i przestępują z nogi na nogę, jednocześnie machając rozłożonymi ramionami w górę i                
w dół.  

Gimnastyka dla nóg: dzieci zmieniają się w pisklęta i spacerują po podłodze na nogach ugiętych w                
kolanach – na hasło: KURA, dziecko podnosi się i rozgląda się po okolicy, szuka kury. Potem                
ponownie spacerują po podłodze. 

 

Dla chętnych Leśnych  Skrzatów 

 


