
 

 

 

 

 

 

 

 

Spójrzcie za okno, czy u Was dziś świeci słońce? A może widać chmury? Spróbuj słownie 

opisać jaka dzisiaj jest pogoda. Mamy nadzieję, że wszyscy mają uśmiechnięte minki? Jeżeli 

jeszcze dziś ani razu na Twojej buzi nie pojawił się uśmiech, to trzeba to szybko zmienić! My 

się uśmiechamy do Ciebie gorąco! A uśmiech jest zaraźliwy! Uśmiechnij się do kogoś, kto jest 

teraz blisko Ciebie i sprawdź czy to działa! 

Zapraszamy do zabawy. 

Na początek gimnastyka buzi i języka 

Zadanie dla dziecka: 

1. Wylosuj obrazek  

2. Nazwij zwierzę na obrazku. 

3. Podziel nazwę zwierzęcia na sylaby 

4. Naśladuj odgłos, jaki wydaje to zwierzę 

 

 

 

 

 

Temat: Zabawy na wiejskim podwórku 

                  Środa 07-04-2021 



 

 

Drodzy rodzice poniżej proponujemy kilka zabaw, które wspomogą aktywność ruchową,  a tym 

samym rozwijają u dzieci świadomość własnego ciała oraz przyczyniają się do rozwoju 

psychomotorycznego. 

 

"MAMO, TATO POBAW SIĘ ZE MNĄ 

„Rolowanie na nogach dorosłego” 

Dorosły siedzi na podłodze z wyprostowanymi nogami. Dziecko leży brzuchem na udach 

dorosłego (w poprzek jego nóg). Dorosły kilkakrotnie delikatnie przetacza dziecko w kierunku 

stóp i z powrotem. 

 

„Wycieczka” 

Dorosły stoi przed leżącym na podłodze dzieckiem. Dziecko leży na plecach, z ramionami 

wyciągniętymi za głowę. Dorosły, przytrzymując dziecko za nogi na wysokości kostek, lekko 

przeciąga je w różnych kierunkach. 

 

„Podróże na kocu” 

Dorosły trzyma za brzeg koca. Dziecko siedzi lub leży (na plecach, na brzuchu) na kocu. 

Dorosły ciągnie koc. 

 

„Hipoterapia” 

Dorosły wykonuje klęk podparty. Dziecko leży brzuchem na plecach dorosłego, mocno 

obejmując rodzica rękami i nogami. Kołysanie się z dzieckiem na boki, poruszanie się w przód i 

w tył. Chodzenie po pomieszczeniu na czworakach. 

 

Zabawa naśladowcza „Na wiejskim podwórku” 

Przebieg: Dziecko biega po pokoju . Rodzic wymawia hasło. Dziecko zatrzymuje się i na hasło: 

Pieski – chodzą na czworakach i naśladują szczekanie psa. Na hasło: Koniki – biegną, 

zatrzymują się i grzebią kopytkiem. Na hasło: Koguty – stają na jednej nodze i naśladują pianie 

koguta. 

 

 

Znajdź takie same zwierzątko i połącz je ze sobą. 

 

 

 

 



 


