
Dzień dobry Mali Badacze!  
 
Dzisiaj troszkę poćwiczymy – pamiętajcie, że ruch jest 

bardzo ważny dla naszego zdrowia i dobrego 

samopoczucia☺. 

Dlatego przygotowałyśmy dla was kilka zabaw ruchowych.  

Zapraszamy do wesołych zabaw całą rodzinę – rodziców  

oraz rodzeństwo. 
 

1.Zabawa ruchowa „Mama kwoka i kurczątka” 
Rodzic jest mamą kwoczką ( lub tatusiem - kogucikiem). Kiedy rodzic klaszcze, wtedy świeci 

słonko, kurczaczek wychodzi na podwórko, grzebie nóżką w trawce, szukając ziarenek 

(dziecko ruchem naśladuje kurczaczka). Gdy rodzic przestaje klaskać,wtedy zachodzi słonko i 

zaczyna się burza. Kurczaczek szybciutko chowa się pod skrzydła mamy kwoki. 

2. Przenoszenie jajek 

Przygotuj plastikowe łyżki (lub zwykłe) i małe piłeczki -które będą dla nas jajeczkami (lub 

jajka (pisanki) drewniane czy też styropianowe – jeśli masz). Zabawa polega na przeniesieniu 

jajka na łyżce z jednego miejsca, do wyznaczonej mety. Może być to wyścig na czas. 

Urozmaiceniem może być slalom, tor przeszkód lub przenoszenie jajek z zamkniętymi 

oczami.  

3. Berek zajączek 

Zabawa jest odmianą zwykłego berka. Tylko, że uczestnicy gonią się… kicając- pamiętaj o 

bezpiecznej zabawie – potrzeba do niej dużo miejsca. 

4. Marsz po linie  
Rozkładamy sznur lub skakankę, kładziemy na głowie woreczek/ książkę, małą poduszeczkę. 

Na sygnał dziecko przechodzi po skakance stopa za stopą tak, aby książka nie spadła z głowy. 

Następnie obraca się zdejmuje woreczek z głowy i podaje mamie. 

 

5. Taniec na gazecie  
 Dziecko i rodzic/ rodzeństwo rozkładają gazetę. Tańczą na niej w rytm muzyki, co jakiś czas 

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

 

6. „Kura znosi jajko” – zabawa ruchowa z elementami liczenia  
Uczestnicy maszerują w rytm dowolnej muzyki – na przerwę w muzyce rodzic rzuca kostką 

mówiąc „ Kura znosi jajka. Ile ich zniosła? Dziecko liczy i podaje liczbę oczek, podskakuje 

tyle razy ile wypadło oczek mówiąc „Ko, ko 

 

Świetnie się spisaliście !  

Zmęczeni? 

Teraz zachęcamy do odpoczynku w 

pozycji leżącej na plecach przy muzyce 

klasycznej A. Vivaldi - „Wiosna”.  

Poniżej załączamy link do muzyki. 

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

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


Zabawy dodatkowe 

Coś dla 5- latków 
 Zabawa z czytaniem sylabami 

Rodzic czyta wyraz wskazując sylaby, dziecko powtarza również pokazując. 

Wiem, że niektórzy z was potrafią to zrobić już sami.  

Kolejnym razem dziecko próbuje samo, które wyrazy zapamiętało. 

4- latki  

Rodzic wypowiada słowa tekstu, dzieci odgadują jakie to słowo (ćwiczenie słuchu 

fonematycznego) 

 

Może opowiedz co się stało? Jakieś dziwne te kurczątka!  

Dlaczego? 

 

Do jutra! 


