
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witajcie przedszkolaki!! 

Dzisiaj wybierzemy się z wizytą na wiejskie podwórko. Zaczynamy od małej rozgrzewki. 

Zaczynamy!! 

    

Kotki na spacerze -zabawa ruchowa  

W dowolnym rytmie wystukiwanym przez rodzica dziecko czworakuje po dywanie .Gdy sygnał 

milknie dzieci - kotki przeciągają się , robią koci grzbiet i miauczą .Zabawę powtarzamy 

kilkukrotnie . 

 

Karmienie kaczek 

Dziecko rozrzuca karmę dla kaczek- wykonuje szerokie gesty naprzemiennie obiema rękami. 

 

Pieski 

Dziecko w klęku podpartym unosi prostą prawą rękę i lewą nogę. Następnie zamiana stron. 

 

Wiatrak mieli mąkę 

Kręcenie ramionami i wyprostowanymi rękami do przodu i tyłu. 

 

Zwozimy siano 

Dzieci leżą na plecach, na brzuchu kładą sobie woreczek lub piłeczkę, następnie unoszą się na 

rękach i nogach i przemieszczają na drugi koniec pokoju tak, by nie upuścić woreczka/piłki. 

 

Przenoszenie jajek 

Dziecko przenosi jajka w rękawiczkach 

  

Wełna od owieczek 

Dziecko nawija wełnę na kłębek. 

 

Krowy idą na pastwisko 

Dziecko porusza się na czworakach, co pewien czas przystaje, schyla głowę i udaje, ze zjada 

trawę.  

 

Osiołki 

Dziecko w pozycji na czworakach, a następnie „wierzgają nogami”, utrzymując się na obu 

rękach. 
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Rysowanie... w MĄCE lub w PIASKU 

Zachęcam do zabawy, która ćwiczy motorykę małą, przygotowuje paluszki do pisania, rozwija 

koncentrację oraz okazuje się świetną zabawą : ) Miłej zabawy : ) 

Będziesz potrzebować: lampki choinkowe, pojemnik do przechowywania z przezroczystą i płaską 

pokrywą, taśmę klejącą, coś płaskiego do wyrównywania sypkiego materiału oraz oczywiście sam 

piasek lub mąkę. 

 

Umieść lampki w pojemniku tak, 

 aby kabel zasilający pozostał na zewnątrz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bawimy się w ciemnym pomieszczeniu. Wysyp na wieko piasek lub mąkę, wyrównaj przy 

pomocy łopatki i włącz lampki. Dziecko niech rysuje palcem, dłonią, patykiem… 

 

 

 

 

Pokrywę połóż odwrotną stroną na pojemniku. Dzięki temu 

brzegi wieka będą zatrzymywały piasek na właściwym 

miejscu. Następnie przyklej pokrywę do pudła taśmą klejącą. 

  

https://www.ceneo.pl/44849807#crid=327409&pid=21381
https://www.ceneo.pl/44849807#crid=327409&pid=21381


WESOŁA ŚWINKA - Skarbonka 

Potrzebne materiały: butelka 0,5l, różowa bibuła, różowe pompony, wycięte wytłoczki na 

jajka jako nogi, klej, taśma, plastikowe oczy, czarny pisak. 

https://www.youtube.com/watch?v=vT-GaR_61rk&t=10s  

Do butelki przyklejamy wycięte wytłoczki na jajka za pomocą taśmy malarskiej.               

Bibułę tniemy na kwadraty o boku około 4 cm oraz na dwa prostokąty (4cm x 8cm), z których 

formujemy uszy. Kolejny kawałek bibuły zwijamy w sznurek, a następnie zakręcamy formując 

ogon. Ostatni kawałek bibuły Składamy na pół, sklejamy warstwy ze sobą i wycinamy kształt 

koła (większy od zakrętki).                                                                                           

Przyklejamy koło z bibuły do zakrętki, zakręcamy nią butelkę a następnie rysujemy dziurki w 

nosie. Kwadratowe kawałki bibuły smarujemy klejem i oklejamy nią butelkę, pamiętając o 

uszach i ogonie. Czarnym pisakiem malujemy raciczki.                                                              

Nożykiem w górnej części wycinamy otwór (jak w skarbonce) na monety. Jego krawędzie 

oklejamy bibułą.                                                                                                                          

Na koniec przyklejamy pompony – oczy, a do nich plastikowe oczka. Wnętrze zakrętki oraz 

gwint smarujemy klejem i zakręcamy. Pisakiem rysujemy uśmiech. Świnka – skarbonka 

gotowa. 

 

KRÓWKA DAJE MLECZKO 

Potrzebne będzie:  gumowa rękawiczka, mleko lub woda, igiełka do przebicia końcówek 

palców, miseczka do której będziecie doić 

 

Najpierw lekko napompować rękawiczkę a następnie przedziurawić palce igłą. Oprócz kciuka :) 

następnie wypełniamy rękawiczkę wodą lub mlekiem i zawiązujemy. Dobrej zabawy kochani! :) 

                     

https://www.youtube.com/watch?v=vT-GaR_61rk&t=10s


Na koniec dzisiejszych zajęć proponuję masażyk relaksacyjny. 

Rodzic czyta wierszyk i wykonuje masażyk na plecach dziecka. Później możemy się zamienić. 

 

Szedł świerszcz po ścianie w czerwonym żupanie, 

A świerszczyk po drzwiczkach w żółtych rękawiczkach (dotykamy palcami po ręce i nodze). 

Idzie rak nieborak, jak uszczypnie będzie znak (dotykamy dłonią po ręce i delikatnie 

szczypiemy). 

Idzie myszka do braciszka, tu wskoczyła, tu się skryła (dotykamy palcami po ręce i chowamy 

dłonie pod paszki). 

Szedł chłop przez bór niósł ze sobą wór (całą dłonią dotykamy rączki dziecka). 

Pytałem go o grosz, a on mnie cap za nos (dotykamy dłonią po ciele i chwytamy za nos dziecka). 

 

 

 

A to co? A to co? Jajko drogą szło. (Stukamy palcami od dołu pleców ku górze) 

Napotkało „patelnię”. (Na czubku głowy robimy okrężny ruch dłonią zakończony lekkim 

stuknięciem) 

i udaje jajecznicę. (Wykonujemy ruch gładzący od czubaka głowy ku dołowi). 

 

 

 

                                                                Do zobaczenia!! 

                                                                                                      


