
Dbajmy o świat zwierząt – one jak i my są częścią świata przyrody 
 
Zapraszam na wirtualną wycieczkę do ZOO – zobacz jak wiele gatunków 
zwierząt jest na świecie  - niestety wielu gatunkom grozi wyginięcie... 
https://www.opole.pl/wirtualne-spacery/zoo_prezentacja/index.html 
 
Zabawa ,,Dokończ zdanie'' – zakończeniem będzie nazwa zwierzęcia: 
 

• Mądry jak ….. 
• Chytry jak …. 
• Szybki jak .... 
• Dumny jak ..... 
• Silny jak …. 
• Pracowity jak …. 
• Powolny jak …. 
• Płochliwy jak …. 
• Łagodny jak …. 
• Uparty jak ….. 
• Zdrów jak …. 
• Cichy jak …. 
• Szybki jak …. 
• Mocny jak …. 
• Głodny jak … 
• Biedny jak …. 
• Chrapie jak …. 

 
A teraz czas na trochę ruchu...... 
 

Ćwiczenia ruchowe według metody K. Orffa dla rodzica i dziecka. 
 

Przybory: długa linka może być skakanka, laska, gazeta, instrumenty perkusyjne lub 
pudełko tekturowe po np. herbacie, muzyka 
 
Cele ogólne: Oswojenie z nietypowymi przyborami (linka, gazeta); integracja słów z 
rytmem. 
 
Przebieg: 
I Zabawa ożywiająca 
Dziecko i rodzic stoją. Na sygnał rozbiegają się w różnych kierunkach, a gdy się w czasie 
biegu spotkają, chwytają się pod rękę i tańczą w rytm muzyki. Następnie rozdzielają się i 
biegną w różnych kierunkach, aż się znów spotkają, itd. 
 
II Integracja słów z rytmem 
Dziecko zaznacza indywidualnie rytm na instrumencie perkusyjnym (lub przez klaskanie), 
a następnie porusza się w tym rytmie. 
Następnie dobiera słowa do tego rytmu, np. 
Ku Ku Łe Czka Szu ka. 

https://www.opole.pl/wirtualne-spacery/zoo_prezentacja/index.html


Rodzic podaje słowa, a dziecko dobiera odpowiedni rytm i wystukuje 
go na instrumencie: 
I dzie rak nie bo rak 
Jak u gry zie, bę dzie znak. 
 
III Wyczucie przestrzeni 
Każde ma gazetę. Biegnie z nią w dowolnym kierunku po esach – floresach, trzymając ją 
nad głową w podniesionych rękach. Bawią się gazetą w dowolny sposób. Każde gniecie 
gazetę w kulę i rzuca, podbiega i chwyta, a następnie rzuca do partnera, który powinien ją 
chwycić. 
 
IV Wyczucie siły 
Uderzają papierową kulą o podłogę jedną kulą o drugą (z partnerem), podrzucają i znów 
uderzają. 
 
IV koordynacja i rozpoznawanie form przestrzennych 
Rozprostowują zgniecioną kulę i układają z gazety fantazyjne kształty, figury, itp. 
 
VI Improwizacja z laską gimnastyczną 
Każde ma laskę i manipuluje nią w sposób dowolny, najpierw bez muzyki, a następnie z 
muzyką. 
Używając laski do różnych czynności, np.: sportowych, porządkowych, imitują rzut 
oszczepem, zamiatanie, grę w hokej, jazdę na koniu, szermierkę, itp. 
 
VII Skoki 
Ćwiczenia parami. Jedno trzma laskę na wysokości 30-35 cm, a drugie przeskakuje 
kilkakrotnie, po czym następuje zmiana. 
 
VIII Wyczucie rytmu – wyciszenie, uspokojenie 
Oboje maszerują wokół pokoju w rytm muzyki trzymając laski: raz jak chorągwie, to znów 
jak karabiny na ramieniu, innym razem jak szable w czasie defilady. Wystukuję w marszu 
rytm końcem laski o podłogę (akcent na mocną część taktu). 

 
 
 
 
 


