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I. ZABAWY INTEGRACYJNE
„Powiedz swoje imię”
Nauczyciel prosi, by wszystkie dzieci razem wymawiały kolejno podane imiona: głośno,
cicho, wesoło, powoli – sylabami, z klaskaniem. Na koniec wszystkie dzieci równocześnie
wymawiają głośno swoje imię.
„Podaj zabawkę koledze”
Wszyscy siedzą w kręgu, nauczyciel wybiera sobie jedną zabawkę, np. misia, siada w kręgu
i podaje misia dziecku siedzącemu obok niego, mówiąc: „Proszę, oto miś dla ciebie!”. Dziec‑
ko odpowiada: „Dziękuję!”. Następnie przekazuje misia dalej, używając zwrotu grzeczno‑
ściowego. Zabawa toczy się wraz ze słyszaną w tle dowolną muzyką relaksacyjną. Gdy mu‑
zyka ucichnie, dziecko, u którego zatrzymał się miś, odnosi go na swoje miejsce i wybiera
inną zabawkę. Zabawa toczy się dalej.
„Podaj mi rączkę”
Dzieci głośno powtarzają rymowankę, dobierają się w pary, za każdym powtórzeniem
zmieniają partnera.
Dwie rączki mam – rączki tobie dam.
Zatańczymy w koło, będzie nam wesoło. (B. Szelągowska)
,,Jak masz na imię?”
Dzieci siedzą w kole; w środku koła znajduje się jedna osoba, np. Kasia. Nauczyciel prosi,
aby podeszła do dziecka, którego imienia nie pamięta, i zapytała o imię. Kiedy wybrane
dziecko powie swoje imię, np. „Mam na imię Basia”, dzieci wzajemnie się sobie przedsta‑
wiają i podają ręce, zamieniają się miejscami. Basia zostaje w kole i kontynuuje zabawę.
,,Czy możesz się do mnie uśmiechnąć?”
Dzieci tańczą swobodnie do utworu muzycznego. Kiedy muzyka cichnie, podchodzą do
siebie i pytają: „Czy możesz się do mnie uśmiechnąć?”. Dzieci wymieniają się uśmiechami
i tańczą dalej.
„Dziuple do wynajęcia”
Nauczyciel układa na dywanie tyle krążków gimnastycznych, ile jest dzieci. W trakcie
akompaniamentu na tamburynie w wykonaniu nauczyciela, dzieci – wiewiórki podskaku‑
ją z nogi na nogę w rytm muzyki i przekazują sobie piłeczkę – orzeszek z ręki do ręki. Kto
zostanie z „orzechem” w ręku na moment przerwy w muzyce, ten siada w swojej dziupli
i zasypia.
„Listonosz listy nosi”
Dzieci stoją w kole i przekazują sobie kopertę, mówiąc głośno: „Listonosz listy nosi, kogo
dzisiaj do koła zaprosi?”. Kto na zakończenie rymowanki zostanie z listem w ręku, dostaje
torbę i czapkę listonosza. Przekazując list dziecku, stojącemu obok, zaczyna zabawę od
nowa. W trakcie rymowanki listonosz chodzi w kole i zajmuje miejsce tej osoby, która zo‑
stała z listem w ręku i przekazuje jej torbę i czapkę.
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„Zróbcie tak jak ja”
Nauczyciel w kilku kopertach umieszcza polecenia do wykonania (opis prostych ćwiczeń
gimnastycznych lub ich graficzne symbole), tj. przysiad, skłon, podskok, pajacyk, obrót.
Dzieci kolejno losują listy, a nauczyciel na ucho przekazuje każdemu, co ma zrobić, lub
pokazuje rysunek. Dziecko wykonuje ćwiczenie, a grupa je naśladuje.
„Gorący kartofel”
Nauczyciel mówi: „Wyobraźcie sobie, że siedzimy wokół ogniska, w którym pieką się karto‑
felki”. Nauczyciel udaje, że trzyma w ręku gorący kartofel, a następnie „podaje” go dziecku
siedzącemu obok i mówi, że kartofel jest gorący. Dzieci na niby przekazują sobie gorącego
kartofelka.
,,Taniec rękawiczek”
Dzieci tańczą pojedynczo. Gdy muzyka cichnie, dobierają się w pary, stają naprzeciw sie‑
bie, wyciągają ręce przed siebie i łączą swoje dłonie z wewnętrzną stroną dłoni partnera.
Jedno dziecko kieruje powoli rękami w różne strony, a drugie stara się powtórzyć każdy
ruch. Następnie zamiana ról.
„Jeż”
Nauczyciel wybiera chętne dziecko, które zostaje jeżem. Zasłania mu oczy szalikiem i obra‑
ca go wokół własnej osi. „Jeż” dotyka dzieci rozstawione w niewielkiej odległości od niego.
Osoba dotknięta mówi: „Jeżu, jeżu, powiedz, proszę, moje imię”. Dziecko – jeż rozpoznaje
kolegę po głosie lub za pomocą dotyku (fryzura, ubranie).
„Korale z jarzębiny”
Dzieci – drzewa jarzębiny stoją prosto, z rączkami wyciągniętymi w górę.
Nauczyciel opowiada, jak wśród gałązek drzewa zaczynają wyrastać maleńkie kuleczki,
najpierw są one zielone, powoli rosną, Pani Jesień maluje je na czerwono. Owoce jarzębi‑
ny dojrzewają.
Jesienny wiatr porusza gałązkami drzewa – dzieci poruszają rękami w różne strony.
Wiatr zrzuca krągłe koraliki na ziemię – dzieci, jak owoce jarzębiny, turlają się po podłodze.
Na hasło „sznur korali” dzieci wstają i łapią się za rączki, tworząc sznur korali.
„Na powitanie”
Każdy, trzymając w ręku papierowy kwiatek, porusza się po sali w rytm znanej piosenki.
Zatrzymanie muzyki jest sygnałem do powitania – dzieci machają do siebie kwiatkiem
i uśmiechają się. Wąchają kwiatek kolegi.
„Poznaj po głosie”
Dzieci chodzą po sali przy muzyce. Z chwilą zatrzymania nagrania siadają i zasłaniają oczy.
Nauczyciel nakrywa jedno dziecko, które naśladuje głosem dowolne zwierzę gospodar‑
skie. Pozostali rozpoznają, kto się schował i jakie zwierzę naśladuje.
„Gość w kapeluszu”
Wszyscy stają na obwodzie koła i śpiewając znaną sobie piosenkę, przekazują sobie kape‑
6

lusz. Na sygnał nauczyciela, np. uderzenie w bębenek, dziecko, które ma w ręku kapelusz,
wkłada go na głowę. Jednocześnie robi ukłon, wykonując dowolny gest kapeluszem i wy‑
raźnie wypowiada swoje imię. Podczas kolejnych powtórzeń dziecko z kapeluszem może
powiedzieć swoje nazwisko lub imię i nazwisko.
„Kulig imion”
Uczestnicy stoją w kręgu. Nauczyciel wyjaśnia, iż w zimowy, śnieżny czas podróżuje się sa‑
niami. Każde dziecko dołączy ze swoimi saneczkami do naszego wspólnego kuligu. Pierw‑
sza osoba w kuligu zaprasza kolejne dziecko, skandując jego imię, pozostali pomagają skan‑
dować imiona. Zabawę kontynuujemy do momentu, aż wszystkie dzieci dołączą do kuligu.
„Na pożegnanie”
Dzieci – żaby siedzą w kręgu w przysiadzie podpartym. Nauczyciel kumka: „kum, kum”
i klaszcze dwa razy w dłonie. Taki sam gest pożegnania powtarzają kolejne osoby z kręgu.
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II. ZABAWY KSZTAŁTUJĄCE POSTAWĘ
,,Poruszam się i prostuję”
Na tle muzyki dzieci pokazują różne formy ruchu wskazane przez nauczyciela (podskoki,
obroty, bieg, skoki do przodu). Kiedy muzyka cichnie, wszyscy siadają na dywanie w sia‑
dzie skrzyżnym z wyprostowanymi plecami (wyrabiamy u dzieci nawyk zachowania pra‑
widłowej postawy).
,,Odczaruj mnie”
Każde dziecko kładzie sobie na głowie woreczek z grochem i chodzi powoli po sali. Komu
woreczek upadnie, ten siada na podłodze w siadzie skrzyżnym. Jest zaczarowany.
Nauczyciel, pełniący rolę wróżki może każdego odczarować czarodziejską różdżką. Od‑
czarowane dziecko mówi: ,,dziękuję” i ponownie włącza się do zabawy. Przy powtórzeniu
zabawy rolę wróżki może pełnić wybrane dziecko.
,,Nasze zabawki”
Nauczyciel gra rytmicznie na tamburynie, a dzieci maszerują w rytm muzyki. Kiedy prze‑
stanie grać, postępują zgodnie z poleceniami: „Podskakujemy jak pajacyki, „Chodzimy
ciężko jak misie”, „Tańczymy lekko jak lale”, „Turlamy się jak piłki”.
„W ZOO”
Gdy nauczyciel gra na bębenku – dzieci naśladują ruchy dużych zwierząt: niedźwiedzie,
hipopotamy, słonie.
Gdy gra na grzechotce – dzieci biegają jak zwinne zwierzęta: małpy, kucyki, zebry itp.
„Fala”
Dzieci ustawiają się w kole, podają sobie ręce i unoszą je do góry. Na sygnał dźwiękowy
trójkąta naśladują szum morza szszszsz, opuszczają lekko ręce, pochylając się do przodu,
potem znowu je podnoszą. Ćwiczenie powtarza się kilka razy.
„Chodzenie”
Nauczyciel recytuje kolejne zwrotki wiersza, a dzieci ilustrują ruchem sposób poruszania
się bohaterów wiersza:
Sunie wąż, sunie.
Chodzić nie umie.
Bo choćby chciał, to nie ma nóg.		
Za to stonoga
na swych stu nogach
w ziemi zbudować chce, ze sto dróg.		
Na jednej nodze
sunie po drodze
ślimak z chałupką swoją na plecach.		
Rak jak to rak
chodzić chce wspak.
I swoją modę wszystkim poleca.		

– czołganie się na brzuchu
– chodzenie na stopach i dłoniach
– podskoki na jednej nodze
– chodzenie do tyłu
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A ja powiem wam,
że dwie nogi mam!
Bo każdy ma tyle nóg
by bez kłopotu ruszać się mógł!		

– podskoki z nogi na nogę
(B. Szelągowska)

„Wirujące listki”
Nauczyciel gra na trójkącie, a dzieci obracają się wokół własnej osi, unosząc ramiona i ro‑
biąc wdech nosem. Gdy instrument cichnie, liście opadają – dzieci robią przysiad podpar‑
ty, wypuszczają powietrze ustami i pochylają głowę.
„Wiatry” - zabawa ortofoniczna
Nauczyciel mówi: „Wieje wietrzyk” – dzieci z uniesionymi ku górze rękami lekko przechy‑
lają się na boki i szeptem szumią szszsz, a na słowa: „Wichura” – pochylają się na wszystkie
strony i głośno naśladują odgłos wiejącego mocno wiatru: uuuu.
„Słońce – deszcz”
Dzieci spacerują przy dźwiękach tamburyna. Gdy nauczyciel zagra kilka dźwięków na
trójkącie, wszyscy, robiąc wdech nosem, podnoszą do góry z podłogi papierowe słonka
i trzymają je w górze, zatrzymując na chwilę powietrze w płucach. Następnie odkładają
słońca na dywan, wykonując wydech ustami.
„Już potrafię”
Nauczyciel prosi, by dzieci naśladowały jego ruchy:
–– staje wyprostowany
–– wyciąga obie ręce do sufitu
–– wyciąga obie ręce w bok
–– wyciąga obie ręce przed siebie
–– dotyka stóp czubkami palców dłoni
–– dotyka lewą dłonią prawego kolana
–– dotyka prawą dłonią lewego kolana
–– z zamkniętymi oczami, dotyka palcem wskazującym czubka nosa.
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III. ZABAWY ORIENTACYJNO‑PORZĄDKOWE
„Wakacyjne podróże”
Dzieci stoją tyłem do środka koła. Nauczyciel podaje hasło „kto pojedzie nad morze” lub
„kto pojedzie w góry”, lub „kto pojedzie do babci” itd. Dzieci, które odwiedzą wymienione
miejsca podczas wakacji odwracają się przodem do środka koła. Zabawa trwa do czasu, aż
wszystkie dzieci zmienią swoją pozycję w stosunku do środka koła.
„Lalki – marionetki”
Nauczyciel gra na grzechotce, a dzieci biegają swobodnie po sali. Gdy grzechotka milknie
– dzieci zatrzymują się w bezruchu – przybierają pozy.
„Pociąg z krzeseł” (wg E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska)
Dzieci ustawiają krzesełka jedno za drugim, tworząc pociąg. Pociągiem jadą dzieci na
wakacje – nauczyciel jest maszynistą i siada na pierwszym krzesełku. Dzieci ustalają, kto
siada za kim, Maszynista woła: „Odjazd!’ – pociąg rusza, dzieci naśladują odgłos pociągu:
puf-puf-puf. Maszynista woła: „Stop – stacja!” dzieci wysiadają z pociągu. Nauczyciel mówi:
„Zaraz odjeżdżamy!” – dzieci zamieniają się miejscami.
„Słonko świeci – pada deszcz”
Nauczyciel puszcza muzykę oznaczającą ładną pogodę: Słonko świeci! – w czasie której
dzieci, chodzą, biegają, podskakują. Na wyciszenie muzyki i zawołanie: „Deszcz pada!”
– dzieci biegną na wyznaczone miejsce, które chroni przed zmoknięciem. Dla urozma‑
icenia zabawy mogą dzieci rytmicznym klaskaniem naśladować spadające krople: kap,
kap, kap.
„Wiewiórki”
Nauczyciel rozkłada na podłodze szarfy – dziuple. Dzieci – wiewiórki siedzą w dziuplach.
Na polecenie nauczyciela wyskakują z dziupli, ostrożnie i cicho biegają. Na zawołanie:
„ktoś idzie!” – wiewiórki chowają się do najbliższej dziupli.
„Ptaki i świerszcze”
Nauczyciel dzieli dzieci na dwa zespoły i oznacza je dwoma kolorami szarf: jedna grupa to
ptaki fruwające po łące, a druga to świerszcze). Nauczyciel wyznacza za pomocą skakanek
miejsce, gdzie mieszkają świerszcze, a rozłożone na podłodze małe obręcze będą – gniaz‑
dami dla ptaków. Na dźwięk grzechotki dzieci – ptaki biegają po sali, naśladując odpo‑
wiednie odgłosy (np. ćwir), a kiedy nauczyciel przestaje grać, wracają do swoich gniazd,
czyli obręczy. Na dźwięk trójkąta na łące pojawiają się „świerszcze” – dzieci podskakują
i naśladują odgłosy: cyt, cyt, cyt.
„Sałatka z warzyw”
Dzieci siedzą w kręgu. Każde z nich dostaje opaskę lub szarfę w odpowiednim kolorze (po‑
midor, ogórek, marchewka). Na komendę np. „ogórek” wszystkie dzieci z danym kolorem
zmieniają miejsce. Na hasło „sałatka z warzyw” wszystkie dzieci – warzywa zamieniają się
miejscami.
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„Stołówka dla ptaków”
Małe wróbelki skaczą obunóż, ćwierkając: ćwir, ćwir! Potem przysiadają w karmniku i zbie‑
rają okruszki (dzieci naśladują to, stukając paluszkami o podłogę). Na sygnał, np. trójkąta
– spłoszone odlatują.
„Stój – idź”
Dzieci dobierają się parami, trzymając się za ręce, maszerują wzdłuż sali w obydwu kie‑
runkach. Gdy nauczyciel ma podniesioną tarczę zieloną, przechodzą przez jezdnię, zazna‑
czoną na dywanie taśmą malarską. Gdy podniesiona jest tarcza czerwona – zatrzymują
się przed linią, stoją przy „krawędzi jezdni”, i ruszają z chwilą, gdy zmieni się kolor tarczy
na zielony.
„Stop”
Dzieci są kierowcami, z krążkiem gimnastycznym w ręku – kierownicą, biegną po sali i na‑
śladują odgłos silnika samochodu. Gdy nauczyciel podnosi czerwoną tarczę do góry – za‑
stygają w bezruchu, gdy ją opuszcza – jadą dalej.
„Dwa motyle”
Nauczyciel rozdaje dzieciom szarfy w różnych kolorach. W czasie gry na tamburynie, dzieci
fruwają po całej sali. Na przerwę w grze – dzieci dobierają się w pary zgodnie z polece‑
niami nauczyciela: dwa motyle o tym samym kolorze (szarf ) lub dwa motyle, które mają
różne kolory (szarf ).
„Na łące”
Dzieci reagują na sygnał dźwiękowy: na dźwięk kołatki – skaczą jak żabki, na dźwięk trój‑
kąta – fruwają jak motyle z rozpostartymi skrzydłami, na dźwięk tamburyna – przykucają
(siadają na liściu jak biedronki).
„Co pływa po wodzie?”
Na tle muzyki dzieci naśladują ciałem ruch fal. Gdy muzyka cichnie, siadają na dywanie
pojedynczo, parami lub trójkami, zgodnie z poleceniami nauczyciela:
–– „Kajak” – dzieci siadają pojedynczo na dywanie
–– „Żaglówka” – dzieci dobierają się w pary
–– „Statek” – siadają trójkami – jedno za drugim w rozkroku.
,,Znajdź taką samą łyżkę”
Nauczyciel gromadzi pary takich samych łyżek np. łyżeczka do herbaty, łyżka wazowa, łyż‑
ka do butów itp. Każde dziecko otrzymuje jedną łyżkę i mówi, do czego ona służy. Podczas
muzyki dzieci maszerują po sali, a w przerwie dobierają się w pary – znajdują osobę, która
trzyma taką samą łyżkę. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie, zamieniając dzieciom łyżki.
,,Idziemy do sadu”
Kiedy nauczyciel gra na bębenku, dzieci biegają po sali. Na przerwę w muzyce naśladują
poszczególne czynności wymienione przez nauczyciela: wchodzą po drabinie, zrywają
jabłka, schodzą z drabiny, wkładają owoce do kosza, zanoszą je do domu, myją, kroją, je‑
dzą, na koniec głaszczą się po brzuchu.
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,,Jabłko do jabłka”
Dzieci rapują, chodząc po sali. Na hasło postępują według poleceń:
–– Jabłko do jabłka – dobierają się w pary
–– Po cztery jabłka – dobierają się w czwórki, łącząc dwie pary
–– Razem – wszystkie jabłka tworzą wspólne koło.
,,Bądź widoczny”
Połowa dzieci otrzymuje krążki – kierownice, druga połowa – znaki odblaskowe dla pie‑
szych. Kiedy gra muzyka, „samochody jadą po jezdni”, kiedy cichnie, dzieci – przechodnie
bacznie się rozglądają i przechodzą przez ułożone z szarf przejście dla pieszych. Następuje
zamiana ról.
,,Jadą, jadą pojazdy drogowe”
Nauczyciel rozkłada w sali tyle różnych przedmiotów (w tym kopert, woreczków, stron ze
starych gazet), aby wystarczyło ich dla każdego dziecka. Kiedy gra muzyka, dzieci naśla‑
dują różne pojazdy. Na przerwę w muzyce nauczyciel mówi, jaki pojazd będzie następny,
a dzieci określają, co on przewozi, i szukają w sali przedmiotu, który zastępuje przewożo‑
ną rzecz lub osobę. Przy zmianie rodzaju pojazdu dzieci odkładają na miejsce poprzedni
ładunek.
–– Jedzie taksówka i wiezie… (np. pasażera, czyli lalkę lub przytulankę).
–– Jedzie ciężarówka, która przewozi… (np. cegły na budowę, czyli klocki).
–– Jedzie furgon pocztowy i wiezie… (np. listy, czyli koperty lub kartki).
–– Jedzie wywrotka i przewozi… (np. piasek, czyli woreczki).
–– Jedzie pomoc drogowa – transportuje… (zepsuty samochód, czyli samochodzik z ką‑
cika).
–– Jedzie karetka pogotowia i wiezie... (chorego człowieka – np. lalkę).
–– Jedzie śmieciarka i zabiera… (pojemniki na śmieci – zgniecione strony gazet).
Podczas zabawy można wykorzystać wszystkie pomysły dzieci. Na zakończenie dzieci
sprawdzają, czy wszystkie ładunki zostały odwiezione na właściwe miejsce.
„Pada deszczyk”
Dzieci reagują na szybkie zmiany hasła nauczyciela:
–– „Słońce” – maszerują po sali i niosą przed sobą tarczę gimnastyczną
–– „Pada deszczyk” – idą z tarczą uniesioną nad głową
–– „Kałuże” – kładą tarczę na podłodze i przeskakują przez nią.
„Zbieramy krople deszczu”
Nauczyciel jest chmurką, która zbiera swoje kropelki deszczu: biegnąc po sali, dotyka
każdego dziecka, które mija. Dotknięte osoby podają sobie ręce i tworzą zamknięty krąg
w kształcie chmurki, która lekko się kołysze.
„Parasolki i kałuże”
Nauczyciel rozdaje dzieciom krążki gimnastyczne. Gdy mówi do dzieci: „Pada deszcz” –
wszyscy maszerują po całej sali z „parasolem” nad głową, a kiedy podaje hasło: „Wychodzi
słonko” – kładą „kałużę” na podłodze i energicznie tupiąc nogami, „rozchlapują wodę z ka‑
łuży”.
12

„Wiatr”
Gdy nauczyciel uderza w bębenek, wieje wiatr – dzieci wirują (liście, piórka, śnieżynki).
Gdy bębenek cichnie, wiatr przestaje wiać – dzieci przykucają (liście, piórka, śnieżynki spa‑
dają na ziemię).
„Gołąb listonosz”
Każde dziecko otrzymuje trzy kolorowe paski z papieru i wkłada je do koperty. Przy dźwię‑
kach muzyki dzieci biegają po sali. Na przerwę w muzyce i hasło nauczyciela: „Wrzucamy
listy do czerwonej skrzynki pocztowej” – wkładają czerwone paseczki do czerwonej ob‑
ręczy, leżącej na stoliku lub podłodze. Na hasło: „Dostarczamy zielony list ogrodniczce”
– wybierają zielone paseczki i zostawiają je w zielonej obręczy, a na słowa: „Zanosimy nie‑
bieskie listy panu policjantowi” – wkładają niebieskie paski do niebieskiej obręczy.
„Zabawy zimowe”
W takt muzyki dzieci maszerują po całej sali naokoło rozłożonych przeszkód, np.: dużych
klocków, puf, materaców itp. Z chwilą zatrzymania nagrania nauczyciel podaje hasła, np.:
–– „Na torze saneczkarskim” – dzieci łączą się w zespoły kilkuosobowe; ustawiają się w po‑
ciąg i poruszają między przeszkodami
–– „Na lodowisku” – każde dziecko oddzielnie naśladuje łyżwiarza poruszającego się mię‑
dzy przeszkodami krokiem posuwistym, ręce w bok
–– „Slalom narciarski” – dzieci poruszają się między przeszkodami jedno za drugim posu‑
wistym krokiem z charakterystyczną pracą rąk trzymających kijki – naprzemiennie noga
lewa i prawa ręka z przodu i odpowiednio: prawa noga, lewa ręka.
,,Znajdź sobie parę”
Dzieci otrzymują szarfy w dwóch kolorach i biegają swobodnie po sali. Na dźwięk instru‑
mentu dobierają się w pary tak, aby w parze znajdowały się dzieci z takimi samymi kolo‑
rami szarf i chodzą w kółeczku.
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IV. ZABAWY Z ELEMENTAMI RÓWNOWAGI
„Marsz z krążkiem na głowie”
Dzieci kolejno maszerują po sali z krążkiem na głowie, przechodząc przed lustrem wyko‑
nują obrót zakończony „dygnięciem” i starają się, by krążek nie spadł z głowy. Przekazują
krążek następnej osobie.
,,Rzeźbiarze”
Dzieci dobierają się w pary. Jedno z nich jest rzeźbiarzem, a drugie będzie rzeźbą, która
jest tworzona przez artystę. Artysta „ustawia” swojej rzeźbie ręce, nogi, tułów i określa, co
ona przedstawia. Wszyscy rzeźbiarze chodzą i oglądają dzieła, które przez ten czas nie
mogą się poruszać. Potem następuje zmiana ról.
„Rośniemy jak grzyby po deszczu”
Dzieci ustawione w kole kucają, a następnie kolejno podnoszą się powoli, aż do całkowite‑
go wyprostu, ręce łączą wysoko nad głową – robią kapelusz grzybka.
„Czerwony-zielony”
Jedna osoba zostaje policjantem i otrzymuje dwa „policyjne lizaki” wycięte z kartonu:
zielony i czerwony. Pozostałym dzieciom naklejamy na butach małe kwadraty z papieru
samoprzylepnego: na jednej nodze zielone, na drugiej czerwone. Dzieci maszerują po ob‑
wodzie koła i śpiewają piosenkę. Wstrzymanie nagrania i podniesienie przez „policjanta”
czerwonego lizaka jest sygnałem do zatrzymania się i stanięcia na nodze oznaczonej tym
kolorem.
„Ukłon z krążkiem na głowie”
Dzieci maszerują po sali z krążkami na głowach, przechodząc przed lustrem, wykonują
„dygnięcie” i starają się, by krążek nie spadł z głowy.
,,Kto potrafi tak jak ja”
Dzieci próbują utrzymać równowagę podczas naśladowania czynności demonstrowa‑
nych przez nauczyciela:
–– rysowania na podłodze kółka palcami stóp
–– stania na jednej nodze jak bocian
–– podnoszenia kolana i przekładania pod nim woreczka
–– stania na jednej nodze i próby klaśnięcia nad głową
–– chodzenia z woreczkiem na głowie
–– chodzenia z woreczkiem na stopie
–– obracania się dookoła i stania na jednej nodze
–– stania na jednej nodze i klaskania nad głową
–– chodzenia z zamkniętymi oczami w przód, a następnie w tył.
„Planety”
Dzieci poruszają się swobodnie po całej sali, powoli obracając się wokół nauczyciela. Na
klaśnięcie dzieci zmieniają się w inną planetę i wirują w drugą stronę. Po zabawie odpo‑
czywają, leżąc na plecach na dywanie.
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V. ZABAWY NA CZWORAKACH
„W tunelu”
Dzieci biegają po całej sali, naśladując odgłosy silnika samochodów. Na hasło nauczyciela
„Tunel” dzieci stają w szeregu, robią skłon do przodu, opierając się na dłoniach, i tworzą tu‑
nel, przez który na czworakach przechodzą kolejne dzieci. Osoby, które przeszły, ustawiają
się na końcu rzędu i pochylają w skłonie, tworząc tunel.
,,Bocian i żaby”
Nauczyciel wyznacza skakankami w sali miejsce na staw. Na dźwięk bębenka dzieci – żaby
(oznaczone zielonymi szarfami) skaczą po sali, na dźwięk trójkąta „bocian” rozpoczyna
polowanie, idąc z podniesionymi wysoko kolanami. „Żaba”, która nie zdąży wskoczyć do
stawu, zostaje „złapana” przez „bociana” i sama zostaje bocianem – oddaje szarfę.
„Omijamy kałuże”
Dzieci, poruszając się na czworakach, omijają slalomem rozłożone na dywanie kałuże
z szarf, raz z jednej, raz z drugiej strony.
„Pieski”
Nauczyciel prosi dzieci, by wyobraziły sobie, że są pieskami, które:
–– poszły na spacer – dzieci chodzą na czworakach
–– szczekają – ćwiczenie ortofoniczne
–– ziają – ćwiczenie oddechowe.
,,Koty na płoty”
Dzieci mają za zadanie naśladować koty: skradać się bardzo cicho do myszki, wspinać się
na drzewo i skakać z niego, bawić się kłębkiem włóczki, zasypiać, mruczeć, miauczeć. Na‑
stępnie dzieci dobierają się w pary: jedno staje w rozkroku (tworząc ze swoich nóg płotek),
a drugie przechodzi pomiędzy nogami.
,,Tunel”
Dzieci ustawiają się w dwóch rzędach i stają w rozkroku. Ostatnie dziecko w rzędzie prze‑
chodzi na czworakach przez tunel i staje na początku. Wszystkie dzieci kolejno przecho‑
dzą przez tunel.
„Spacer z pieskiem”
Dzieci dobierają się w pary. Jedno jest pieskiem, a drugie jego właścicielem. Zachowują
się zgodnie z hasłem właściciela: „Widzę bardzo wesołe pieski”, „Pieski biegają”, „Szczekają”,
„Aportują” itp. Pieski mogą także jeść, tropić, spać, bawić się ze swoimi właścicielami. Na‑
stępnie zamieniają się rolami.
„Jeże zasypiają”
Podczas muzyki dzieci – jeże chodzą na czworakach. Gdy muzyka cichnie – zwijają się
w kłębek i zasypiają.
„Pieski aportują”
Dzieci dobierają się parami. Każda para – pan z pieskiem ma piłkę. Pan rzuca piłkę przed
siebie, piesek na czworakach toczy ją głową do swojego pana. Po pewnym czasie dzieci
zamieniają się rolami.
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„Pieski do budy – pieski na spacer!”
Nauczyciel rozkłada na podłodze obręcze – budy dla psa. Dzieci – pieski z siadu klęcznego
przechodzą do skłonu w przód, opierając ręce przed sobą – śpią. Na hasło: „Idziemy na
spacer!” – zaczynają szczekać: hau, hau!, przechodząc do klęku podpartego i następnie
wychodzą na spacer, chodząc na czworakach. Na hasło „do budy” – wracają do obręczy.
„Pieski”
Nauczyciel rozkłada krążki – budy dla piesków. Pieski wychodzą na spacer w różnych kie‑
runkach. Na zawołanie nauczyciela, wracają do domu. Pieski proszą o jedzenie – dzieci
przykucają i naśladują ruch proszenia – machanie dłoni do góry i w dół.
„Pieski na spacerze”
Dzieci dobierają się w pary. Jedno z dzieci przyjmuje rolę psa i chodzi na czworaka. Na‑
uczyciel pomaga założyć mu w pasie szarfę, imitującą smycz, którą chwyta drugie dziecko,
wyprowadzające psa na spacer. Dzieci mogą zamienić się rolami.
„Ptaszki i pieski”
Dzieci poruszają się po sali w różnych tempach, zgodnie z akompaniamentem:
–– na tamburynie – biegają i naśladują lot ptaków
–– oraz grzechotce – dzieci na czworaka udają pieski.
„Duże psy – małe pieski”
W trakcie muzyki dzieci – pieski poruszają się po całej sali na czworakach między kilkoma
dużymi obręczami, symbolizującymi psie miski. Po zatrzymaniu nagrania odwracają się
do nauczyciela i słuchają polecenia. Na słowa: „duży pies” naśladują głosem dużego psa –
wydają z siebie niskie dźwięki, na słowa „mały piesek” – wysokie dźwięki.
„Co kot potrafi”
Nauczyciel prosi, by dzieci naśladowały jego ruchy na dywanie:
–– zrobiły koci grzbiet
–– skradały się na czworakach
–– pokazały jak kot pije mleko
–– zwinęły się w kłębek i zasnęły.
„Kotki”
Dzieci leżą zwinięte w kłębek – kotki śpią, powoli budzą się, przeciągają, robią koci grzbiet.
Kotki wyruszają na spacer – dzieci poruszają się na czworaka. Kotki zgłodniały, piją mleczko
z miseczki, najedzone bawią się wesoło. Zmęczone zabawą kotki myją łapki i kładą się spać.
„Którego jeża brakuje?”
Dzieci – jeże w maskach na głowie „wędrują po lesie”. Na sygnał trójkąta „zapadają w sen
zimowy”. W tym czasie nauczyciel nakrywa jedno dziecko kocem, pozostałe odgadują,
kogo wśród nich brakuje.
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VI. ZABAWY BIEŻNE I Z ELEMENTAMI MARSZU
„Pająk i muchy”
Dzieci biegają po sali, bzykają jak muchy: bzzz... W rogu sali, w swojej pajęczynie z obręczy
czyha pająk. Na hasło nauczyciela: „Raz, dwa, trzy, pająk patrzy!” – wszystkie muchy za‑
stygają w bezruchu – pająk spaceruje między nimi i jeśli którekolwiek z dzieci się poruszy
albo zaśmieje, zabiera je do pajęczyny.
„Zaprzęgi”
Dzieci dobierają się w pary, tworząc zaprzęgi. Nauczyciel włącza dowolną muzykę, zaprzę‑
gi poruszają się w różnych kierunkach. Gdy nauczyciel wyłączy muzykę zaprzęgi zatrzy‑
mują się i dzieci zamieniają się rolami.
„Wiatraczek” (wg K. W. Vopel)
Dzieci ustawione są na brzegu dywanu, nauczyciel staje po przeciwnej stronie i prosi, by
podeszło do niego wywołane dziecko. Nauczyciel chwyta je od tyłu pod ramionami i ob‑
raca się lekko, robiąc wiatraczek.
„Marsz wielkoludów i krasnoludków” (wg K. Wlaźnik)
Nauczyciel gra wolno na bębenku – dzieci wielkoludy, idą wolno i głośno tupią, gdy ude‑
rza w bębenek szybko – dzieci krasnoludki, biegną cichutko, małymi kroczkami.
Zabawa „Ptaki”
Dzieci biegają z rozłożonymi w bok ramionami, naśladując lecące ptaki. Następnie dzieci –
ptaki przysiadają i piją wodę – wykonują rytmiczne skłony głowy w przód i w tył.
„Murarz”
Przez środek sali zaznaczamy taśmą malarską na dywanie linię budowy muru.
Dzieci z klockami w ręku stają po jednej stronie sali, po przeciwnej, na linii staje nauczyciel,
który jest murarzem. Dzieci biegną na drugą stronę sali, a murarz łapie dzieci i ustawia je
na linii, zmniejszając drogę przebiegania. Ostatnie dziecko niezłapane buduje mur z kloc‑
ków, które podają mu dzieci z muru.
„Bieganie na plaży”
Nauczyciel w stroju wróżki, zaczarowuje salę w słoneczną plażę. Zaprasza dzieci do biega‑
nia po piasku bez kapci. Nauczyciel prosi, by dzieci ustawiły się na jednej linii i na hasło:
„Uwaga, gotowi, start!” pobiegły na drugi koniec sali i zdjęły kapcie, ustawiły je w jednej
linii zaznaczonej taśmą malarską i wróciły na linię startu. Powtarzamy zabawę, tylko teraz,
dzieci po dobiegnięciu do kapci, mają je założyć. Nauczyciel chwali każde dziecko, które
w kapciach dobiegło, wróciło na linię startu. Wróżka odczarowuje salę – dzieci wracają do
przedszkola.
„Pociąg i tunel”
Dzieci podzielone na dwie grupy. Pierwsza, dzieci ustawiają się w rzędzie i trzymają się za
ramiona – tworzą pociąg. Druga grupa ustawia się w pary jedna za drugą, podają sobie
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ręce i podnoszą je do góry – tworzą tunel. Na sygnał gwizdka (sygnał daje nauczyciel) –
pociąg rusza po sali i przejeżdża kilka razy przez tunel. W powtórce zabawy dzieci zamie‑
niają się rolami.
„Marsz przedszkolaków”
Chłopcy, dziewczynki
raźno maszerują
– dzieci maszerują po kole
rączka, do rączki
– łapią się za ręce
nóżki przytupują
– tupią.
						
(B. Szelągowska)
,,Książki z biblioteki”
Dzieci maszerują po sali. Na sygnał (dźwięk kołatki) nauczyciel – wróżka z Królestwa Ksią‑
żek zamienia wszystkie dzieci w książki – dzieci siadają w siadzie skrzyżnym z wyprosto‑
wanymi plecami. Jedno dziecko podchodzi do kolejnych dzieci – książek, dotyka je, a one
podają sobie ręce. Kiedy wszystkie dzieci są już ustawione w szeregu, dźwięk tamburyna
zaprasza je do swobodnego marszu.
„Dziwne kroki”
Nauczyciel określa dystans do pokonania. Dzieci skaczą jak żabki, zajączki, stawiają duże
kroki jak bociany, czaple, żurawie itp. Zabawę można urozmaicić, przeliczając kroki po‑
szczególnych zwierząt lub porównując liczbę kroków, zrobionych przez takie same zwie‑
rzęta.
„Rodzinki” (wg Klanzy)
Nauczyciel dzieli dzieci na czteroosobowe zespoły, które tworzą koła. Każda osoba w kole
dostaje inny kolor szarfy, który określa jej rolę w rodzinie, np. dzieci z czerwonymi szarfami
to mamy, z niebieskimi – tatusiowie, z zielonymi synowie, a z żółtymi córki. Podczas mu‑
zyki poszczególne koła się obracają – „rodzinki” są na spacerze. Na każdą przerwę w mu‑
zyce dzieci postępują zgodnie z poleceniem nauczyciela, np.: „Synowie idą w odwiedziny
do innych rodzin” (dzieci z żółtymi szarfami zmieniają koła), „Mamy wykonują ukłon dla
swoich rodzin”, „Córki wchodzą do środka koła i zasypiają” (kucają), „Tatusiowie pokazują
ćwiczenie, które powtarzają członkowie ich rodzin”. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.
„Rajd”
Dzieci stoją w rozsypce, a nauczyciel wymienia miejsca, które mijają uczestnicy rajdu po
planecie. Dzieci reagują właściwym ruchem na polecenia:
–– Przepływają morze – szerokie ruchy ramion – kraul
–– Biegną przez równiny – bieg w miejscu
–– Wspinają się na góry – naprzemienne unoszenie ramion i nóg
–– Maszerują po pustyni – marsz w miejscu.
„Trzy żywioły”
Gdy nauczyciel gra na trójkącie, dzieci wirują wokół własnej osi jak wiatr, gdy gra na bę‑
benku – maszerują po całej sali – Ziemi, a gdy gra na dzwonkach – szerokimi ruchami rąk
pokazują, jak pływają.
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„Marsz ze szklanką wody”
Nauczyciel wyznacza dystans za pomocą dwóch szarf. Dzieli dzieci na dwie grupy, które
ustawiają się naprzeciw w pewnej odległości. Pierwszej osobie z każdego rzędu wręcza
plastikową szklankę pełną wody. Zadaniem dzieci jest nie wylać wody, przekazać ją pierw‑
szemu zawodnikowi z drugiej drużyny i stanąć na końcu rzędu.
„Kierowcy”
Dzieci – kierowcy biegają do muzyki po sali z kółkiem gimnastycznym (kierownicą) i gło‑
sem naśladują dźwięk silnika samochodu.
„Pociągi”
Dzieci ustawiają się w pociąg i poruszają się zgodnie z podanym tempem. Gdy nauczyciel
gra wolno na tamburynie, – jedzie pociąg towarowy, gdy gra szybciej – jedzie pociąg oso‑
bowy, gdy uderza najszybciej – jedzie ekspres.
„Jastrząb, kura i pisklęta” (wg K. Wlaźnik)
Nauczyciel wyznacza miejsce zabawy: kurnik oraz gniazdo jastrzębia (po jednej stronie
kładzie, jako grzędę – skakankę, a po drugiej obręcz – gniazdo). Nauczyciel odgrywa rolę
kury, która wyprowadza pisklęta na podwórko, uczy grzebać w ziemi, dziobać ziarenka
(dzieci naśladują ruchy kury). Jedno z dzieci jest jastrzębiem (dostaje szarfę), który poluje
na pisklęta. Na hasło nauczyciela: „Jastrząb leci”, pisklęta uciekają do „kurnika na grzędę”.
To, które zostanie złapane, zostaje jastrzębiem.
,,Gonitwa” (wg K. Wlaźnik)
Nauczyciel przygotowuje sznurek z przywiązanym na końcu woreczkiem i dzieli dzieci
na małe zespoły (5‑ 6‑osobowe). Następnie biegnie ze sznurkiem, ciągnąc woreczek po
podłodze, a dzieci z jednego zespołu starają się go złapać. Dziecko, które złapie woreczek,
może trzymać sznurek przy zabawie następnego zespołu.
„Defilada”
Podczas muzyki dzieci maszerują krokiem defiladowym, prostując kolana. Na przerwę
w muzyce robią w tył zwrot. Powrót muzyki oznacza ponowny marsz. Na hasło: „bacz‑
ność” dzieci zatrzymują się w postawie wyprostowanej, a na hasło: „spocznij” – kładą się
na dywanie.
„Kto szybciej?”
Krzesełka podpisane imieniem dzieci ustawiamy w dużym kole na środku sali. Dzieci roz‑
biegają się w różnych kierunkach. Na dźwięk budzika wracają na swoje krzesełko. Kto
pierwszy zajmie miejsce w kole – wygrywa.
„Rybacy”
Zabawę rozpoczyna dwójka dzieci. Trzymając się za ręce, „łapią w sieć” kolegów i koleżan‑
ki, przebiegających z jednego końca sali na drugi. Schwytani przyłączają się do „rybaków”
(chwytają za ramiona) i tworzą większą sieć.
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„Wagon pocztowy”
Dzieci dobierają się w pary, stają jedno za drugim i podają sobie ręce: pierwsze dziecko
jest lokomotywą, drugie – wagonem pocztowym. Przy dźwięku bębenka poruszają się do
przodu, gdy brak akompaniamentu – wolno się cofają.
„Saneczki”
Dzieci w parach ustawiają się jedno za drugim, podają sobie ręce i w takt akompaniamen‑
tu biegają po sali w różnych kierunkach.
„Biegamy”
CD – Muzyka do biegu: akompaniament do piosenki Tunel ze zbioru M. Tańskiej.
Dzieci biegają do muzyki. W przerwie wykonują polecenia nauczyciela:
–– stańcie na jednej nodze
–– zróbcie przysiad
–– połóżcie się na podłodze i zróbcie „rowerek”
–– połóżcie się na brzuchu i pokołyszcie się na boki
–– usiądźcie na dywanie z wyprostowanymi nogami i spróbujcie złapać się za stopy.
,,Wóz strażacki”
CD – Muzyka do biegu.
Dzieci otrzymują krążki gimnastyczne – będą kierowcami wozów strażackich. W trakcie
muzyki jadą samochodami, gdy usłyszą dźwięk bębenka, naśladują syrenę alarmową, wy‑
dłużając io. Na koniec naśladują ruchem gaszenie pożaru.
,,Policjanci i psy”
Nauczyciel rozkłada w sali szarfy w 4 kolorach. Dzieci dobierają się w pary: jedno z nich jest
„policjantem”, a drugie – psem tropiącym. Każdy „policjant” ma szarfę w jednym z 4 kolo‑
rów (żółtym, czerwonym, zielonym, niebieskim). Kiedy nauczyciel gra na bębenku, dzieci
naśladujące psy poruszają się na czworakach, a dzieci ‑ policjanci maszerują po całej sali.
Kiedy dzieci ‑ psy usłyszą dźwięk trójkąta, mają za zadanie odnaleźć w sali i przynieść swo‑
jemu „policjantowi” szarfę w odpowiednim kolorze. Kiedy się to uda, dziecko ‑ policjant
nagradza „psa” głaskaniem i następuje zmiana ról.
,,Pędzi pogotowie”
Dzieci dobierają się w pary, tworząc karetki pogotowia. Wybierają sobie misia i kładą go
na chustce lub ręczniku. W trakcie piosenki dzieci poruszają się po sali, transportując misia
do szpitala (muszą uważać, aby zabawka nie spadła na podłogę) i naśladują poruszającą
się z pacjentem karetkę pogotowia.
„Dziwne kroki”
Wszyscy maszerują w kole. Osoba prowadząca porusza się w specyficzny sposób, dzieci
idące za prowadzącą osobą naśladują jej sposób poruszania się. Zmiana osoby pokazu‑
jącej krok.
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VII. ZABAWY Z ELEMENTAMI RZUTU, CELOWANIA, 		
		 TOCZENIA, NOSZENIA
,,Piłka”
Dzieci stoją w kole i rzucają do siebie piłkę. Przed rzutem należy podać imię osoby, która
otrzyma piłkę, np.: ,,Kasiu, proszę, ta piłka jest dla Ciebie”. Dziewczynka łapie piłkę i mówi:
,,Dziękuję”.
,,Celuj w okienko”
Nauczyciel rozkłada na podłodze dwie obręcze, a dzieci ustawiają się w dwóch rzędach
w odległości około 1,5m od nich. Zadanie dzieci polega na trafieniu woreczkami do ob‑
ręczy. Po zakończeniu każda drużyna przelicza liczbę trafnych rzutów lub sprawdza, kto
wygrał, ustawiając je w pary.
,,Toczące się kule śniegowe”
Dzieci kładą się na jednym boku i przetaczają się w jednym kierunku, a następnie przeta‑
czają się w różnych kierunkach.
,,Celowanie do kosza” (wg K. Wlaźnik)
Dzieci ustawiają się w kole, na środku stoi kosz. Otrzymują piłeczki i wrzucają je do ko‑
sza. Za każde trafienie nagradzane są brawami (liczą swoje trafione rzuty). Zabawę po‑
wtarzamy.
„Żołędziowe zawody”
Nauczyciel ustawia na podłodze koszyk wiklinowy lub pudełko i wyznacza linię, z której
dzieci będą rzucały żołędziami. Po każdej kolejce nauczyciel oddala kosz. Kto nie trafi,
siada na dywanie. Powtarzamy zabawę tak długo, aż wygaśnie zainteresowanie zawo‑
dami. Kto będzie miał najwięcej celnych rzutów, zostanie mistrzem zawodów i otrzyma
brawa.
„Hop – do koła!”
Nauczyciel rozkłada kilka obręczy na dywanie w różnej odległości od wyznaczonej linii
(dość gęsto, by większość rzutów była trafiona). Dzieci stają w rzędzie i kolejno rzucają
woreczkami, starając się wcelować w obręcz. Każdy celny rzut nagradzany jest brawami.
„Śnieżki”
Każde dziecko wykonuje kulkę – śnieżkę, gniotąc mocno stronę gazety. Podrzuca ją do
góry, próbuje chwytać, a na koniec trafia nią do celu (kosza albo pudełka).
„Miłe słowa”
Wszyscy siedzą w kręgu, nauczyciel turla piłkę do wybranego dziecka, mówiąc jego imię
i coś miłego o nim, np. „Turlam piłkę do Kasi, która ma piękne włosy/do Jędrka, który się
ślicznie uśmiecha” itp. Dziecko kontynuuje zabawę, mówiąc koledze lub koleżance coś mi‑
łego. Modyfikacją zabawy może być kręcenie butelką, na kogo wskaże główka butelki, tej
osobie mówi się komplement.
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„Proszę – dziękuję”
Nauczyciel stoi wewnątrz kręgu. Mówi imię dziecka i rzuca do niego piłkę, stosując przy
tym słowa grzecznościowe „proszę”. Jeśli wskazana osoba złapie piłkę, odpowiada „dzięku‑
ję”, a następnie kontynuuje zabawę. Jeśli nie, mówi: „przepraszam” i klęka na kolanko.
Zabawa z kostką emocji
Wszyscy siedzą w kręgu. Wróżka toczy do jednego z dzieci kostkę, zwracając się do niego
po imieniu z zapytaniem, jak się dzisiaj czuje. Dziecko, do którego trafiła kostka, pokazuje
na kostce i za pomocą mimiki twarzy, jak się czuje, a następnie, pyta podobnie kolejnego
kolegę.
„Hasło – naprzód!” (wg C. Vialles)
Dzieci podzielone są na dwie grupy, które ustawiają się po dwóch stronach sali przedzie‑
lonej rzędem krzesełek. Uczestnicy dostają małe gąbkowe piłeczki i na hasło: „Naprzód!’
– przerzucają piłki na przeciwne pole. Nauczyciel wolno liczy np. do pięciu, a dzieci starają
się jak najwięcej piłek przerzucić na pole kolegów.
„Zbijak”
Nauczyciel staje w jednym końcu sali, daje sygnał słowny – „Start!’ i toczy piłkę w kierunku
przebiegających dzieci w poprzek sali. Dzieci starają się ją ominąć. To dziecko, którego
dotknie piłka, przejmuje rolę nauczyciela.
„Piłki”
Dzieci ustawione w linii na brzegu dywanu, na sygnał tamburynu, rzucają piłki przed sie‑
bie, obserwują, która potoczyła się najdalej, przechodzą na drugą stronę sali, podnoszą
piłkę i ponownie rzucają na sygnał nauczyciela.
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VIII. ZABAWY Z ELEMENTAMI SKOKU I PODSKOKU
,,Robimy zakupy”
Gdy nauczyciel gra na kołatce, dzieci podskakują. Kiedy przestaje grać, mówi:
„Chcę kupić kalosze, idę do sklepu...”, a dzieci określają, w jakim sklepie można je kupić,
i pokazują ruchem wkładanie kaloszy. W ten sposób „kupują” różne towary, np. rower, pa‑
jacyka; za każdym razem pokazując ruch, który się im kojarzy z danym przedmiotem.
„Piłka skacze po schodach” (wg K. Wlaźnik)
Nauczyciel wraz z dziećmi układa w dwóch rzędach szarfy w odstępach około 20cm. Dzieci
podzielone na dwie grupy stają w kolejce przed pierwszą szarfą, która będzie schodkiem.
Przeskakują lekko jak piłeczki pomiędzy szarfami, nieco uginając kolana.
„Kałużyści”
Podczas skocznej muzyki dzieci przeskakują z nogi na nogę pomiędzy rozłożonymi na
podłodze obręczami (lub skakankami ułożonymi w okrąg). Gdy nauczyciel na chwilę za‑
trzyma nagranie, podbiegają do „kałuż” i wskakują do środka raz na jednej, raz na drugiej
nodze. Zabawę powtarzamy trzy razy.
„Wyścigi zajęcy”
Dzieci ustawiają się na jednej linii i na hasło nauczyciela: „Lis” kucają i naśladują podskoki
zająca. Kto pierwszy „doskoczy” do mety, jest zwycięzcą i zostaje nagrodzony brawami.
„Pajacyk na sznurkach”
Podczas muzyki dzieci naśladują ruchem marionetkę pajacyka, który porusza rękoma i no‑
gami. Na przerwę w muzyce dzieci zastygają w bezruchu. Zabawę powtarzamy kilka razy.
„Przeszkody”
Nauczyciel rozkłada na dywanie szarfy w niewielkiej odległości od siebie. Dzieci przeska‑
kują kolejne przeszkody.
„Kałuże”
Nauczycielka układa na podłodze krążki – kałuże. Dzieci próbują obunóż przeskakiwać
przez nie tak, by na żadną nie nadepnąć.
„Hopsasa”
Dzieci wykonują polecenia wynikające z treści rymowanki, a na koniec klaszczą:
Hopsasa, hopsasa
podskakują nóżki
hopsasa, hopsasa
stańmy na paluszki.
Hopsasa, hopsasa
zakręćmy się wkoło
hopsasa, hopsasa
ale nam wesoło.
			
(B. Szelągowska)
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„Podskocz, klaśnij”
Nauczyciel przyczepia na tablicy prosty rytm z kolorowych kół (lub kwiatków), np. rząd
czerwonych kółek i pokazuje je kolejno, a dzieci klaszczą na każde kółko. Układa rząd nie‑
bieskich kółek, pokazuje je kolejno, a dzieci podskakują na każde wskazane kółko. Układa
rytm: czerwony, niebieski, czerwony, niebieski, czerwony, niebieski i wskazuje na kolejne
kółka, mówi: klaśnij, podskocz, klaśnij, podskocz…
„Wesołe koraliki”
Dzieci – koraliki jarzębiny w takt muzyki poruszają się za nauczycielem cwałem bocznym –
koraliki podskakują po trawie (krok krakowiaka). Zatrzymanie nagrania i uderzenie w tale‑
rze oznacza, że nadchodzi burza. Dzieci ukrywają się w dowolnych częściach sali i czekają
na powrót muzyki.
„Zajączki”
Nauczyciel w stroju wróżki zaczarowuje dzieci w zajączki i mówi, że zielone tarcze to głów‑
ki kapusty, które podgryzają. Dzieci ustawione w rzędzie wchodzą na kolejne tarcze i przy‑
kucają na zielonych tarczach.
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IX. ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM
„Poszukaj czegoś…”
Nauczyciel prosi dzieci o rozglądanie się dookoła oraz przyniesienie czegoś: okrągłego
– np. kasztan, kamyk, czegoś, co pachnie – np. gałązka (ale nie wolno nic zrywać, można
zbierać jedynie przedmioty leżące na ziemi), czegoś mokrego – np. mokry liść, szyszka.
„Ile mam kasztanów, żołędzi?”
Nauczyciel prosi o przyniesienie kasztanów i żołędzi. Segregowanie ich, przeliczanie.
„Trafiony”
Dzieci rzucają zgromadzonymi kasztanami do danego celu. Raz prawą, innym razem lewą ręką.
„Jesienny obrazek”
Dzieci w grupach układają z materiału przyrodniczego jesienne kompozycje (na ziemi).
„Wiosenni detektywi”– zabawy badawcze
–– bieganie lub poruszanie się w inny, wcześniej umówiony sposób, po wyznaczonym
miejscu, na sygnał, przytulanie się do drzewa
–– w kręgu, podawanie sobie kamienia, który zgodnie z opowieścią nauczyciela, raz jest
ciężki, innym razem leciutki, jak piórko, zimny, ciepły, kłujący, itp.
„Zbieramy ziemniaki”
Dzieci ustawione są w rzędzie, w pewnej odległości od dzieci kładziemy na ławeczce
woreczek. Kiedy nauczyciel daje sygnał do startu, pierwsze dziecko biegnie do ławeczki,
podnosi ziemniaka i wraca. Oddaje go osobie stojącej na początku rzędu, a samo staje na
końcu. Następna osoba biegnie i zostawia ziemniaka na ławeczce, wraca i ustawia się na
końcu rzędu. Kolejne osoby zostawiają lub zabierają ziemniaka. Zabawa kończy się, gdy
wszyscy przebiegną.
„Czosnek i cebula”
Dzieci chodzą para za parą i skandują rymowankę: „Cebula, cebula, czosnek, czosnek zbu‑
dowali sobie mostek” – podnoszą do góry ręce, za które się trzymają, a na słowa: „A w tym
mostku była dziura, zamieszkała tam cebula” pierwsza para odwraca się, pochyla i prze‑
chodzi pod uniesionymi rękami kolegów i staje na końcu. Dzieci idą dalej, opuszczają ręce
i zaczynają rymować od początku. Powtarzamy zabawę tak długo, aż wszystkie pary przej‑
dą pod mostkiem.
„Wąż”
Dzieci ustawione jedno za drugim trzymają się za ramiona, a głowa utworzonego węża
usiłuje złapać swój ogon – pierwsza osoba chwyta ostatnią. Powtarzając zabawę, pamię‑
tamy, że pierwsza osoba przechodzi na koniec.
„Przeciąganie liny”
Nauczyciel wyznacza linię środkową za pomocą krótszego sznurka, kładąc go na ziemi,
a dzieci parami bawią się w przeciąganie liny – długi sznurek.
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„Zabawy z piłką”
Dzieci wykonują czynności podawane przez nauczyciela:
–– celowanie do bramki piłką nożną – kolejno każde dziecko
–– odbijanie piłki do kosza – liczenie, ile razy piłka odbiła się od podłogi
–– łapanie piłki rzucanej przez nauczyciela – dzieci ustawione w szeregu
–– „Kolanko” – kto nie złapie, ten klęka
–– przekazywanie nad głowami piłki do siatkówki – dzieci ustawione w rzędzie.
,,Strażacki tor przeszkód”
Dzieci pokonują strażacki tor przeszkód: chodzą powoli po pniu (ławeczce), podskakują
najwyżej, jak potrafią, starają się wrzucić piłkę do kosza, podskakują z ręką wyciągniętą do
góry, by jak najwyżej dotknąć ściany.
,,Gasimy pożar”
Nauczyciel rozkłada dwie obręcze: czerwoną (imitującą pożar) i niebieską (imitującą źró‑
dło wody). Wyjaśnia dzieciom, że jest potrzebna pomoc przy gaszeniu pożaru. Dzieci usta‑
wiają się w szeregu, a ostatnia osoba otrzymuje wiaderko, „nabiera wodę” z niebieskiej
obręczy i podaje je swojemu sąsiadowi tak, aby go nie upuścił. Kiedy wiadro dotrze do
pierwszego dziecka, wtedy ono ,,gasi pożar”, biegnie na koniec, „nabiera wodę” i podaje
wiadro kolejnej osobie.
„Raz dwa trzy, wróżka patrzy”
Nauczycielka w stroju wróżki, zamienia dzieci w samochody wyścigowe, które ustawiają
się na linii startu. Sama przechodzi na linię mety i staje tyłem do dzieci. Gdy mówi rymo‑
wankę: Raz dwa trzy, wróżka patrzy – auta – dzieci ruszają w kierunku nauczyciela, ale
zatrzymują się na ostatnie słowo: „patrzy” i stają nieruchomo. Wróżka odsyła na start to
dziecko, które się poruszy. Wygrywa ten, kto pierwszy dobiegnie i dotknie wróżkę.
„Gwizdek”
Dzieci maszerują po terenie ogrodu, a na głos gwizdka zatrzymują się, patrzą na nauczy‑
ciela, a on wskazuje ręką, w którą stronę mają iść. Dzieci maszerują dalej we wskazaną
stronę, a nauczyciel gwiżdże i wskazuje inny kierunek przejścia.
„Gołębie pocztowe”
Dzieci biegają po całym terenie ogrodu przedszkolnego i machają rękami jak skrzydłami.
Na hasło nauczyciela:
–– „jastrząb” – przykucają
–– „góra” – podskakują
–– „kołujemy” – robią obrót w miejscu
–– „lądujemy” – zatrzymują się i odpoczywają.
„Krasnal patrzy”
Nauczyciel trzyma pacynkę i stoi tyłem do dzieci. Głośno mówi rymowankę: „Raz, dwa,
trzy, krasnal patrzy” i się odwraca. Dzieci zamieniają się w grzybki – stają na jednej nodze
z rękami złączonymi nad głową i nie poruszają się. Dziecko, które pierwsze straci równo‑
wagę, zostaje krasnalem.
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„Ze zniczem olimpijskim”
Nauczyciel włącza latarkę symbolizującą znicz olimpijski i przekazuje ją pierwszemu
dziecku w rzędzie, które omijając slalomem trzy pachołki, obiega tarczę i wraca, przekazu‑
jąc „znicz” następnemu dziecku. Zabawa trwa tak długo, aż wszyscy przebiegną slalomem
(można tę konkurencję przeprowadzić na dworze, wykorzystując naturalne przeszkody,
np. drzewka).
,,Kolory”
Dzieci tworzą koło. Nauczyciel, stojąc w środku, rzuca piłkę kolejno do każdego dziecka,
podając nazwę dowolnego koloru. Dzieci łapią piłkę, gdy usłyszą nazwy wszystkich kolo‑
rów oprócz czarnego. Kto nie zachowa czujności i złapie piłkę, wchodzi do środka i rozpo‑
czyna zabawę od nowa.
„Berek – cukierek”
Nauczyciel rozpoczyna zabawę z szarfą na ramieniu. Woła: berek – cukierek koloru czer‑
wonego. Dzieci uciekają, by dotknąć czegoś czerwonego. Dziecko, które nie zdążyło zna‑
leźć czerwonego przedmiotu otrzymuje szarfę i zostaje berkiem. Zabawę powtarzamy
ze zmianą koloru szarfy na żółtą. – wtedy wszyscy szukają żółtych elementów w sali lub
stroju.
„Śmigus”
Jedno dziecko otrzymuje szarfę, a pozostałe spacerują po sali. Na hasło nauczyciela: „Śmi‑
gus” wybrane dziecko stara się dotknąć jak największą liczbę uciekających kolegów. Każde
dotknięte dziecko kuca. Powtarzamy zabawę, zmieniając osobę dotykającą.
„Berek liściasty”
Dzieci dobierają się w pary, każda para dostaje jeden papierowy listek. Dziecko, które ma
listek, ucieka, a dziecko bez listka je goni. Po dotknięciu ręką uciekającego dziecka nastę‑
puje przekazanie listka i zamiana ról.
„Krok za krokiem”
Nauczycielka idzie pierwsza, zostawiając ślady na śniegu. Dzieci podążają za nauczycielką.
Próbują przejść po jej śladach tak, by nie pozostawić innych.
„Obrazki na śniegu”
Dzieci rysują patykiem lub za pomocą stóp (chodząc stópka za stópką) zimowe obrazy na
śniegu.
„Orły na śniegu”
Dzieci kładą się na śniegu i machając rękoma oraz nogami, tworzą odbicie orła na śniegu.
„Śnieżynka”
Pięcioro/sześcioro dzieci kładzie się na śniegu, dotykając się butami tak, aby utworzyć
śnieżną gwiazdkę. Ręce rozkładają na boki. Po podniesieniu się oglądają odbicie śnieżynki
na śniegu.
27

„Nasz bałwanek”
Dzieci lepią bałwana. Porównują wielkość kul (mała, średnia, duża), ustalają, która kula po‑
winna być na samym dole, a która powinna znaleźć się na górze. Następnie z węgielków
lub łupin orzechów robią mu oczy i guziczki, marchewkowy nos, kapelusz z garnka i wkła‑
dają miotłę do ręki. Dzieci podczas lepienia bałwana śpiewają piosenkę o zimie.
„Rzuty śnieżkami do celu”
Dzieci lepią śniegowe kulki i rzucają nimi do kosza.
„Turlanie śniegowej kuli”
Dzieci próbują przetoczyć śnieżkę od startu do wyznaczonej mety. Tam zostawiają kulę
i wracają biegiem do swojej drużyny.
„Kręgle na śniegu”
Dzieci próbują rzutem śnieżki przewrócić plastikowe butelki poustawiane w wyznaczo‑
nym miejscu.
„Zajęcze skoki na śniegu”
Dzieci, naśladując zające, skaczą do wyznaczonego miejsca, wygrywa drużyna, która jako
pierwsza przybędzie na metę.
„Wbieganie pod górkę i zbieganie z górki”
Dzieci mają za zadanie wbiec na górkę i zbiec z niej z powrotem w wyznaczone miejsce.
„Pchanie kolegi na sankach”
Jedno dziecko siedzi na sankach, drugie popycha od tyłu sanki z kolegą. W wyznaczonym
miejscu następuje zmiana ról.
„Popychanie sanek”
Dzieci dobierają się w pary i ustawiają sanki na linii startu. Na sygnał starają się popchnąć
sanki tak, żeby pojechały jak najdalej. Wygrywa ta osoba z pary, której sanki dalej odjadą.
„Zjeżdżanie z górki na sankach”
Dzieci dobierają się w pary. Dzieci ustawiają sanki na górce, na linii startu. Na sygnał zjeż‑
dżają z górki. Wygrywa ta osoba z pary, która dojedzie najdalej.
„Biegi na nartach”
Dzieci dobierają się w pary. Każda para zajmuje miejsce na linii startu. Dzieci naśladują
jazdę na nartach lub jeśli istnieje taka możliwość, faktycznie na nich jeżdżą. Wygrywa to
dziecko z pary, które pierwsze przekroczy linię mety.
„Berek z rękawiczką na głowie”
Dzieci wspólnie bawią się w berka z rękawiczką na głowie, pilnując, aby im nie spadła.
Dziecko, które zostanie dotknięte przez „berka”, samo się nim staje i próbuje złapać kolejne
dziecko.
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X. ZABAWY Z ĆWICZENIAMI ODDECHOWYMI
„Porwane piórko”
Każda osoba dostaje mały kawałek białego papieru, symbolizujący bocianie pióro. W trak‑
cie muzyki dzieci tańczą z „piórkiem” i dmuchają na nie, czyli przedstawiają scenkę: w cza‑
sie lotu bocian gubi pióro, które na wietrze zaczyna wirować.
„Ćwiczenia oddechowe z piórami”
Dzieci dmuchają na piórka tak, by te utrzymywały się w powietrzu, wirowały i nie spadły
na podłogę.
„Taniec z piórkiem”
Dzieci dowolnie tańczą z piórkiem przy akompaniamencie muzycznym. Mogą piórka pod‑
rzucać, łapać, kołysać na dłoni, opadać razem z nim na podłogę.
„Piórkowy masażyk w parach”
Dzieci dobierają się w pary i zgodnie z muzyką muskają piórkiem kolegę. Po pewnym
czasie następuje zamiana ról. Dodatkowo dzieci mogą muskać dwoma piórkami naraz,
trzymając jedno w prawej, drugie w lewej ręce.
„Chusteczka”
Dzieci siadają przy stolikach. Każde dziecko trzyma w rękach chusteczkę higieniczną. Na‑
uczyciel prosi, by każde dziecko:
–– położyło chusteczkę przed sobą na stoliku, nabrało w policzki powietrza i mocno na nią
dmuchało
–– położyło chusteczkę na dłoni i ją zdmuchnęło
–– wzięło chusteczkę za dwa rogi i podmuchało pod chusteczkę, tak aby drugi koniec się
unosił
–– przyłożyło złożoną chusteczkę do nosa, nabrało powietrza ustami, a wydmuchnęło po‑
wietrze nosem w chusteczkę.
–– Wszystkie dzieci wyrzucają chusteczki do kosza.
„Chusteczki”
Dzieci otrzymują chusteczki higieniczne. W trakcie muzyki biegają po całej sali. Kiedy
muzyka cichnie, unoszą chusteczki na wysokość nosa, wciągają powietrze i wydmuchują
nosem tak, aby chusteczki „zatańczyły”. Usta mają zamknięte. Zabawę powtarzamy kilka‑
krotnie.
„Dmuchamy baloniki”
Nauczyciel prosi, by dzieci nabrały w policzki dużo powietrza i wypuszczały je porcjami,
uderzając delikatnie piąstkami w policzki.
,,Kulki z gazet”
Każde dziecko otrzymuje stronę z gazety i rwie ją na dwie części. Następnie zgniata je
mocno w kulki i układa na otwartej dłoni, przeliczając, ile ich jest. Nabiera powietrza no‑
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sem i mocnym wydechem ustami zdmuchuje kulki z dłoni. Powtarza ćwiczenie kilka razy,
a następnie w rzuca jedną kulką do obręczy. Drugą podrzuca do góry i łapie, starając się,
aby nie spadła na podłogę.
„Wchodzimy na górkę”
Dzieci maszerują, wysoko unosząc kolana, coraz wolniej i wolniej. Podczas marszu skan‑
dują: „Góral wchodzi na górkę, góral wchodzi na górkę, góral wchodzi na górkę”. Zatrzy‑
mują się i naśladują:
–– „ziajanie pieska” – wysuwając język na brodę
–– „podziwianie widoków” – robiąc głęboki wdech nosem i obracając głową podczas wy‑
dechu w lewą i w prawą stronę
–– „zbieganie z górki” – biegnąc w miejscu.
Zabawę powtarzamy trzykrotnie.
,,Ptasie piórka”
Dzieci otrzymują piórka i zamieniają się w ptaki. W trakcie muzyki ruchami ramion na‑
śladują fruwające ptaki, kiedy muzyka cichnie – unoszą ręce do góry i tak dmuchają na
piórko, aby jak najdłużej utrzymać je w powietrzu.
,,Serwetki”
W czasie trwania utworu dzieci tańczą delikatnie, trzymając w ręku jeden koniec serwetki.
Kiedy muzyka cichnie, dzieci dmuchają na serwetki tak, aby unosiły się do góry – raz moc‑
no, raz lekko (wdech nosem, wydech ustami).
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XI. ZABAWY Z ĆWICZENIAMI ORTOFONICZNYMI
„Ptaki”
Przy dźwiękach tamburyna dzieci biegają, naśladując lot ptaków. Podczas kolejnych
przerw w akompaniamencie naśladują głosy zwierząt: kukułki (kuku, kuku), sowy (uchu,
uchu) i dzięcioła (stuk-puk).
„Samochody”
Dzieci otrzymują krążki – kierownice samochodów. Kiedy nauczyciel unosi zielony krążek
– „samochody” jadą, a kiedy czerwony – zatrzymują się. Dzieci reagują na sygnał wzroko‑
wy. Naśladują odgłosy samochodów na zgłoskach łatwych do wypowiedzenia: tu-tu, ti-tit,
tut-tut, ziu-ziu.
„Kulig”
Dzieci dobierają się w pary, ustawiają jedno za drugim i podają sobie ręce. Pierwsze dziec‑
ko jest „konikiem”, a drugie – „saneczkami”. W rytm muzyki biegają po sali i naśladują
dźwięk kopyt, kląskając językiem (uderzają czubkiem języka w podniebienie, poruszając
wargami – ruch ściągania i rozciągania), a na przerwę w muzyce parskają. Potem nastę‑
puje zamiana ról.
„Sanie Mikołaja”
Dzieci ustawiają się w parach symbolizujących zaprzęgi. Dziecko będące z przodu zaprzę‑
gu naśladuje stukot kopyt renifera, drugie dziecko z pary dźwięk dzwoneczka Mikołaja.
Zaprzęgi mają za zadanie poruszać się przy dźwiękach świątecznej melodii/piosenki. Gdy
muzyka milknie, stają w bezruchu.
„Które pisklę?”
Dzieci – pisklęta siedzą w kręgu, na środku siedzi matka – kura z zasłoniętymi oczami.
Nauczyciel wskazuje pisklę, które ma się odezwać: pi, pi, matka – kura próbuje rozpoznać,
głos dziecka – pisklęcia.
„Magiczny balonik”
Dzieci są balonami. Nabierają dużo powietrza, a następnie powoli je wypuszczają, wypo‑
wiadając głoskę – sss.
„Jedziemy na bal do Zimowej Wróżki”
Dzieci w parach robią saneczki i w takt muzyki jadą nimi za dzieckiem, które porusza się
samo, grając na janczarach. W trakcie ruchu dzieci naśladują głosem janczary: dzyń, dzyń,
dzyń...
„Rakieta”
Nauczyciel zaprasza dzieci do rakiety. Wszyscy siadają na piętach w kręgu. Nauczyciel
naśladuje głos silników, a dzieci go naśladują. Rozpoczyna nisko – uuu..., jednocześnie,
uderzając wewnętrzną stroną dłoni o podłogę. Następnie uderza w równym tempie, dość
szybko o uda i wymawia uuu... nieco wyżej. Pociera szybko dłonie o siebie i na koniec uno‑
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si pośladki, z mocnym wyrzutem rąk w górę i bardzo głośnym: u! – Rakieta wystartowała
lub nie wystartowała i trzeba powtórzyć start.
„Co to za dźwięki?”
(np. CD – piosenka Bezpieczne przejście, sł. B. Szelągowska, muz. J. Pietrzak)
Przypomnienie odgłosów nagranych na płycie: klakson – naciskanie kciukiem prawej ręki
na środek lewej dłoni; samochód – bieg po sali (naśladowanie samochodu – ręce, jak na
kierownicy), rower – siad klęczny i naśladowanie rękoma zaciśniętymi w pięści kręcących
się kół roweru, motor – naśladowanie nogą uruchamiania motoru. Dodatkowo dzieci na‑
śladują głosem dźwięki wydawane przez te pojazdy. Na zakończenie śpiewają piosenkę.
„Śmieszki”
Dzieci naśladują sposoby śmiania się różnych osób:
–– dziecka – ha, ha, ha
–– dziadka – ho, ho, ho
–– cioci – hi, hi, hi
–– wujka – he, he, he.
„Mama i dzieci”
Dzieci naśladują nauczyciela, który przedstawia ruchy i odgłosy zwierząt podczas opo‑
wiadania:
Ja jestem mamą, a wy moimi dziećmi.
–– Jestem mamą żabką, wołam swoje dzieci: kum, kum, kum – dzieci podskakują i odpo‑
wiadają kum, kum, kum).
–– Jestem mamą pszczołą i wołam swoje dzieci: bzzz – dzieci biegają i machają dłońmi
i odpowiadają bzzz.
–– Jestem mamą bocianicą i wołam swoje dzieci: kle, kle, kle – dzieci chodzą z wysoko pod‑
niesionym kolanami i odpowiadają: kle, kle, kle.
–– Jestem mamą myszką i wołam swoje dzieci: pi pi pi – dzieci czworakują i odpowiadają:
pi pi pi.
–– Jestem mamą dzieci i wołam dzieci: gdzie jesteście? – a wy tu jesteście: a kuku! (gonitwa
– dzieci uciekają, a nauczyciel biegnie za nimi, kogo dotknie odpowiada: a kuku!).
„Lata pszczoła koło czoła”
Dzieci biegają z szybkim wymachami dłoni (ręce zgięte w łokciu) i naśladują głos pszczoły:
bzzzzz. Na przerwę w muzyce, stają i rytmizują tekst: „Lata pszczoła koło czoła, lata mucha
koło ucha”.
„Pieski”
Dzieci chodzą po sali na czworakach, na gwizd nauczyciela zatrzymują się i zaczynają
szczekać: hau, hau. Jak nauczyciel złączy dłonie wyprostowanych przed siebie rąk – cienko
i cicho – małe pieski. Jeśli nauczyciel szeroko rozłoży wyprostowane ręce – dzieci duże psy
szczekają grubo i głośno. Na koniec wszyscy zawyją: auuuuu.
„Bocian i żabki” (wg Wlaźnik)
Nauczyciel oznacza dziecko, które jest bocianem – czerwoną szarfą. Pozostałe dzieci –
żabki w zielonych szarfach, podskakują w przysiadzie i kumkają. Bocian stoi z zasłoniętymi
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oczami i mówi: „kle, kle, kle bociek żabkę zje” – odsłania oczy, a żabki zastygają w bezru‑
chu. Gdy, któraś się poruszy – bocian zabiera jej szarfę, a ona siada na dywanie.
„Kukuryku!
Przy akompaniamencie tamburyna dzieci maszerują po sali – wiejskiej zagrodzie, naśladu‑
jąc gęsi (jedno za drugim, „gęganie”), akompaniament na kołatce oznacza, że na podwór‑
ko przyfrunął bociek – dzieci rozkładają szeroko ręce i naśladując brodzącego bociana,
powtarzając kle. Dźwięk trójkąta oznacza, że należy naśladować kurczaka (lekki bieg, dło‑
nie naśladują małe skrzydełka), uderzenie w talerze to sygnał, że należy stanąć na środku
zagrody i udawać piejącego koguta.
„Bocian i żaby” (CD – piosenka Na łące, sł. i muz. J. Pietrzak)
Dzieci słuchają piosenki zwracając uwagę na odgłosy nagrane w akompaniamencie: kle‑
kotanie bociana i kumkanie żab. Nazywają zwierzęta wydające takie dźwięki, po czym
w trakcie kolejnego słuchania piosenki naśladują te dźwięki (kle, kum/rech), poruszając
się, jak bocian i żaba.
„Pająk i muchy”
Dzieci biegają po sali, bzykają jak muchy: bzz… Na hasło: Pająk! – wszystkie muchy zasty‑
gają w bezruchu. Wybrane przez nauczyciela dziecko – pająk, oznaczone szarfą, spaceruje
między nimi i jeśli któreś dziecko się poruszy albo zaśmieje, zostaje przez pająka złapane
w sieć. Pająk zakłada mu szarfę i teraz ono zostaje pająkiem.
„Kareta”
Dzieci dobierają się parami, stają jedno za drugim i podają sobie ręce – jedno jest koniem,
drugie woźnicą. Podczas muzyki biegają po sali i kląskają językiem – naśladują odgłos
kopyt.
Zabawa ruchowo‑ortofoniczna (CD – piosenka Na łące, sł. i muz. J. Pietrzak)
W trakcie akompaniamentu na tamburynie dzieci skaczą jak żaby naokoło dywanu – sta‑
wu, naśladując rechotanie lub kumkanie. Zmiana akompaniamentu – włączenie akompa‑
niamentu piosenki oznacza, że zbliża się „bocian” (dziecko, które stało z boku). „Żaby” jak
najszybciej wskakują do stawu i zaczynają śpiewać piosenkę. Ta, której śpiew najbardziej
spodoba się „bocianowi” zostaje nowym bocianem i zabawa zaczyna się od początku.
,,Odgłosy czterech pór roku” (CD – Muzyka do biegu: akompaniament do piosenki Tunel)
Dzieci biegają przy muzyce. Nauczyciel umawia się z dziećmi, że kiedy usłyszą brzmienie
instrumentu, będą naśladowały ruchem i dźwiękiem odgłosy związane z daną porą roku.
–– Na dźwięk drewienek – nauczyciel mówi: „Idzie Pani Wiosna”, a dzieci podskakują jak
żaby i kumkają: kum, kum, kum.
–– Na dźwięk grzechotki – nauczyciel mówi: „Idzie Lato”, a dzieci naśladują ruchem pływa‑
nie w morzu i plusk wody: plum, plum, plum.
–– Na dźwięk trójkąta – nauczyciel mówi: „Idzie Pani Jesień”, a dzieci naśladują spadające
i wirujące liście oraz szum wiatru: szszsz.
–– Na dźwięk janczarów – nauczyciel mówi: „Idzie Pani Zima”, a dzieci jadą na saneczkach
w parach i naśladują dźwięk dzwonka: dzyń, dzyń, dzyń.
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„Żabki”
Dzieci podzielone na grupy skupiają się przy obręczach w trzech kolorach rozłożonych na
dywanie. Nauczyciel pokazuje tarcze w kolorach obręczy i właściwe grupy dzieci naśladu‑
ją ustalone wcześniej głosy żab, np.: kum, kum; rade, rade lub rech, rech. Na sygnał – kla‑
śnięcie – dzieci zmieniają dowolnie miejsca, uzgadniają ponownie odgłosy i powtarzają
zabawę.
„Zające, baranki i kurczaczki”
Dzieci naśladują ruchem sposób poruszania się zajączków – podskoki w przysiadzie, ba‑
ranków – czworakowanie, kurczaczków – drobne kroczki i wymachiwanie rąk. Podczas
ćwiczeń naśladują głosem zwierzęta: kic, kic, beee, pi, pi.
,,Śnieżynki”
Nauczyciel mówi, że dzieci są śnieżynkami, które wirują – dzieci obracają się wokół wła‑
snej osi – i opadają – dzieci kucają. Kiedy słychać szum wiatru (dzieci naśladują go na
głosce sz), dzieci wstają – wiatr ponownie unosi śnieżynki do góry. Zabawę powtarzamy
kilkakrotnie.
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XII. ZABAWY UTRWALAJĄCE CZĘŚCI CIAŁA
„Wyliczanka”
Włosy, nosek, uszy, broda
wyliczankę skończyć szkoda.
– obrót wokół własnej osi
Łokcie, brzuszek, plecy, pięty
– każdy z nas jest uśmiechnięty.
– obrót wokół własnej osi
Łydki, uda, dłonie, ręce,
– pokazywać chcemy więcej.
– obrót wokół własnej osi z przysiadem
								
(B. Szelągowska)
„Mały-duży”
Dzieci stoją w rozsypce, przykucają na słowa „mały”, wyciągają ręce do góry na słowa
„duży”:
Mały Jasiek – duży tata
Mały lasek – duży las
Mały kotek – duży kot
Mały piesek – duży pies
Mały miś – duży niedźwiedź.
Mała piżamka – duża piżama
Mała Zosia – duża mama
Mały kotek – duży kot
Mała psota – dużo psot!
				
(B. Szelągowska)
„Chodzenie i dotykanie” (wg Vopel)
Dzieci ustawiają się w rzędzie za nauczycielem, który jest głową węża i idą przez salę.
Nauczyciel wywołuje nazwy różnych części ciała: uszy, nos, ramiona, kolana, itd., a dzieci
mają je dotknąć. Nauczyciel przechodzi na koniec węża, a głową, zostaje dziecko stojące
na początku i teraz ono mówi, co trzeba dotknąć. Dzieci zmieniają się, aż wszystkie zosta‑
ną głową węża.
„Pajacyki”
Nauczyciel demonstruje ruchy do rymowanki, a dzieci naśladują nauczyciela:
Robimy pajacyki.
Tańczymy w rytm muzyki.
Robimy dwa podskoki.
Łapiemy się pod boki.
Robimy dwa kółeczka.
Kto wchodzi do środeczka?
				
(B. Szelągowska)
Wchodzi wybrane dziecko i pokazuje ruchy zgodne z treścią rymowanki, inni go naśladują.
,,Lustro”
Dzieci stają w parach twarzami do siebie: jedno dziecko wykonuje określony ruch, a dru‑
gie powtarza te ruchy.
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„Powitanie”
Dzieci spacerują po sali, słuchając przy tym muzyki. Gdy muzyka ucichnie, dobierają się
parami i na hasło nauczyciela witają się: np. palec do palca, nos do nosa, kolano do kolana,
ucho do ucha, palec do czoła.
„Kto tak potrafi” (wg M. Bogdanowicz, D. Okrzesik)
Dzieci wraz z nauczycielem siedzą na dywanie, lekko podparci z tyłu rękoma i naśladują
odpowiednie ruchy:
–– szuranie stopami po podłodze
–– stukanie kolanami o siebie
–– uderzanie piętami o podłogę
–– uderzanie stopami o siebie.
„Dotknij”
Dzieci, kolejno stają w parach naprzeciwko siebie. Jedno z dzieci z zasłoniętymi opaską
oczami, dotyka wymienione przez nauczyciela części ciała kolegi: głowa, ręka, noga, szyja,
nos, uszy, itp.
„Dotykanie” (wg K. W. Vopel)
Dzieci ustawiają się w rozsypce. Nauczyciel pyta: czy możecie mi pokazać jak dotykacie:
kolanami dywanu
wewnętrzną stroną dłoni do podłogi
brodą do klatki piersiowej
nosem blatu stołu
jedną stopą podłogi.
„Właśnie tak...”
Nauczyciel prosi dzieci, aby położyły się na dywanie w różnych pozycjach: na plecach
i uderzały piętami o podłogę, na boku i podparły jedną ręką głowę, na brzuchu z wycią‑
gniętymi rękoma i zakołysały się.
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XIII. ZABAWY DO OPOWIADANIA
„Misio i miodek”
Klaszczą łapki dwie		
– klaskanie
misio bardzo cieszy się.		
– pokazywanie uśmiechu
„Mniam, mniam, mniam
pyszny miodek w garnku mam”.
– oblizywanie się
Misio miodek je			
– oblizywanie raz jednej, raz drugiej łapki
i po brzuszku głaszcze się.		
– głaskanie się po brzuchu
jedną łapką je, drugą łapką je
– oblizywanie raz jednej, raz drugiej łapki
bo ma przecież łapki dwie.
Tupią nóżki dwie
– tupanie nóżkami
smutny misio „oj źle, źle!” 		
– łapanie się za głowę i pokazanie smutnej miny
w garnku pusto i dla misia
– pokazanie gestu bezradności
już nie będzie miodku dzisiaj.
								
(B. Szelągowska)
„Wyścigi konne”
(wg M. Bogdanowicz, Ruch i piosenka dla najmłodszych, Fokus, Gdańsk 2002.)
Dzieci naśladują ruchy nauczyciela:
Konie podchodzą do startu,
– uderzanie dłońmi w podłogę
bomba w górę, 		
– wyrzut ramion w górę
poszły! 			
– naśladowanie jazdy na koniu
Pierwsza przeszkoda... hop!
– podskok w górę
Konie biegną przez krzaki...
krach, krach, krach. 		
– kierują konia w lewo
Konie biegną przez błoto...
chlap, chlap, chlap. 		
– kierują konia w prawo
Cieszą się 			
– szeroko się uśmiechają
smutni panowie. 		
– palcami wskazującymi opuszczają kąciki ust w dół
Cieszą się 			
– szeroko się uśmiechają
smutne panienki. 		
– palcami wskazującymi podnoszą kąciki ust
„Przerzutki w rowerze”
Nauczyciel ustala z dziećmi hasła i demonstruje odpowiedni ruch, jaki trzeba wykonać po
usłyszeniu komendy. Następnie nauczyciel podaje hasła, a dzieci w miejscu, odpowiednio
zmieniają rodzaj ruchu, np.:
–– rower stoi na nóżce – dzieci stoją w miejscu
–– „jedynka” – wolny bieg w miejscu
–– przerzutka – przysiad
–– „dwójka” – szybki bieg w miejscu
–– uwaga kamień – podskok obunóż
–– uwaga kałuża – stają w rozkroku
–– policjant – stają na baczność
–– hamulec – nagłe zatrzymanie
–– dzwonek – dryń,dryń.
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„Wyścigi samochodowe”
Dzieci reagują ruchem na polecenia nauczyciela, który jest pilotem podczas rajdu samo‑
chodowego:
–– Włączamy silnik.
–– Ruszamy powoli, jedziemy prosto.
–– Skręcamy np. w kierunku drzwi.
–– Zatrzymujemy samochód – zmiana koła.
–– Ruszamy szybko, jedziemy prosto.
–– Zatrzymujemy się i cofamy – pomyliliśmy drogę.
–– Przejeżdżamy linię mety.
–– Zatrzymujemy się.
„Ekspresja ruchowa”
Dzieci wykonują polecenia nauczyciela:
–– Pokażcie, że jesteście malutkimi smokami.
–– Pokażcie, że jesteście groźnymi, dużymi smokami.
„Wyleciał ptaszek”
1. Wyleciał ptaszek z Łobzowa, (bieg po sali z wymachiwaniem rękami „skrzydełkami”)
usiadł na rynku Krakowa. (przykucnięcie)
Asa ta da ra sa, asa ta da ra sa, (obrót z rękami pod boki)
usiadł na rynku Krakowa. (przykucnięcie)
2. A na tym rynku w Krakowie (bieg)
domy stanęły na głowie. (skłon do przodu)
Asa ta da ra sa, asa ta da ra sa, (obrót)
domy stanęły na głowie. (skłon do przodu)
3. I zatańczyły: raz, dwa, trzy. (kółeczka w parach)
A ptaszek siedzi i patrzy. (przykucnięcie)
Asa ta da ra sa, asa ta da ra sa, (obrót)
a ptaszek siedzi i patrzy. (przykucnięcie)
„Drzewo do drzewa”
Dzieci przy dźwiękach muzyki tańczą w kręgu zrobionym ze skakanek tak, aby być blisko
siebie. Na przerwę w muzyce nauczyciel mówi: „Jesteście drzewami, nie możecie chodzić, bo
wasz pień jest przyrośnięty korzeniami do podłoża. Możecie tylko poruszać gałęziami i doty‑
kać stojących obok drzew – dzieci”. Mówiąc te słowa, nauczyciel dotyka pierwszego dziecka,
ono z kolei dotyka ręką kolegi stojącego najbliżej itd. Zabawę powtarzamy kilka razy.
„Rozmrażanie” (wg K. W. Vopel)
Dzieci stoją w różnych miejscach w sali, a nauczyciel mówi: „Wyobraźcie sobie, że Wasze
ciało jest zamrożone i dlatego musicie stać nieruchomo. Zaczniemy rozmrażanie od pa‑
luszków. Ruszają się tylko Wasze paluszki... Kolejno rozmrażamy różne części ciała i tylko
te, które są rozmrożone, mogą się poruszać. Teraz mogą się poruszać Wasze dłonie...”. Na‑
stępnie nauczyciel informuje dzieci o kolejno rozmrażanych częściach ciała: ramionach do
łokcia, całej ręki, głowy, barków, tułowia, jednej nogi, drugiej nogi – a potem jeszcze stóp.
Na zakończenie zabawy wszyscy mocno potrząsają rękami i nogami.
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„Listonosz”
Podczas gdy nauczyciel szybko gra na tamburynie, dzieci, leżąc na plecach, wykonują ro‑
werek – listonosz jedzie na rowerze. Gdy tempo gry wyraźnie zwalnia, dzieci wstają i ma‑
szerują w miejscu – listonosz podchodzi do drzwi. Gdy nie słychać instrumentu, dzieci stu‑
kają w podłogę, stolik, ścianę lub krzesełko – naśladują stukanie do drzwi i głośno mówią:
„Dzień dobry!”.
„Rodzinna wycieczka”
Nauczyciel jest kierowcą, a dzieci przyjmują role pasażerów. Dzieci siadają w siadzie
skrzyżnym, ręce trzymają z tyłu i pochylają tylko tułowiem na polecenia nauczyciela, który
mówi:
–– ruszmy			
– wychylenie tułowia do tyłu i powrót
–– jedziemy prosto		
– tułów wyprostowany
–– skręcamy		
– odchylenie tułowia w bok
–– jedziemy prosto		
– tułów wyprostowany
–– skręcamy		
– wychylenie tułowia w drugą stronę
–– jedziemy prosto		
– tułów wyprostowany
–– hamujemy, zwalniamy
– tułów lekko do przodu
–– dwa zakręty		
– wychylenie tułowia w jedną i drugą stronę
–– jedziemy prosto		
– tułów wyprostowany
–– dojechaliśmy, hamulec
– moce pochylenie tułowia do przodu.
,,Lepimy bałwanka” – wprawka dramowa
Dzieci ilustrują ruchem opowiadanie nauczyciela:
Dzieci kroczą po zaspach śniegowych. Lepią małą kulkę. Pochylając się, toczą ją przed sobą,
a dużą, ciężką kulę ustawiają w wybranym przez siebie miejscu. Następnie lepią kolejną kulę,
którą ustawiają na poprzedniej. Trzecią – najmniejszą kulę – układają wysoko, wspinając się
na palce. Tańczą wokół bałwanka wesoły taniec.
„Pokaż, jak tańczy liść na wietrze”
Nauczyciel z szyfonowym szalem udaje wiatr i mówi: zielony liść powiewa na wietrze,
wprowadza szal w ruch od góry do podłogi, macha nadgarstkiem, wykonuje szybkie ru‑
chy szalem, pozwala mu opaść na podłogę i przy każdym ruchu prosi dzieci: zatańczcie na
wietrze. Dzieci odpowiednio machają ręką, przykucają, podskakują w miejscu, delikatnie
kładą się na podłogę itd.
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XIV. ZABAWY MUZYCZNE DO PIOSENEK
		 NA PŁYTACH CD JUKI 3 LATKI, 4 LATKI
„Zatańcz tak, jak ja”
CD – Wesoła zabawa (sł. B. Szelągowska, muz. J. Pietrzak).
W trakcie piosenki nauczyciel wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, dzieci powtarzają jego ruchy.
Zwrotka 1 – skoki pajacyków: nogi szeroko na boki, ręce klaszczą nad głową.
Zwrotka 2 – marsz w miejscu z wysokim unoszeniem kolan, i z wymachiwaniem rąk (ręce
zgięte w łokciach, dłonie zaciśnięte w pięści).
Zwrotka 3 – swobodny bieg na palcach po całej sali.
Zabawę powtarzamy dwa razy.
„Taniec Kopciuszka” – zabawa z apaszkami
CD – P. Czajkowski Taniec Cukrowej Wróżki z baletu Dziadek do orzechów.
Podczas muzyki dzieci tańczą po całej sali z apaszkami. Między tancerzami porusza się
dziecko –wróżka. Kilka uderzeń w trójkąt oznacza, że wszyscy zostają zaczarowani w po‑
sągi – dzieci zatrzymują się i przybierają dowolną figurę, a wróżka chodzi i różdżką odcza‑
rowuje dzieci. Kto zostanie dotknięty przez wróżkę ponownie zaczyna tańczyć.
„Spotkanie na zamku”
CD – P. Czajkowski Taniec Cukrowej Wróżki z baletu Dziadek do orzechów.
W takt muzyki dzieci poruszają się po Sali – zamku. Zatrzymanie muzyki oznacza, że nale‑
ży się przywitać z „królem” i „świtą królewską” – dzieci wykonują dworski ukłon w kierunku
napotkanej osoby (lekkie przykucnięcie, rozłożenie rąk na boki i skłon głową).
„Welonki w akwarium” – zabawa z apaszkami
CD – akompaniament do piosenki Walczyk dla babci i dziadka, (sł. B. Szelągowska, muz.
J. Pietrzak).
Każde dziecko otrzymuje zwiewną apaszkę i w takt muzyki porusza się z nią, naśladując
ryby w akwarium. Nauczyciel, pełni rolę właściciela akwarium i co jakiś czas w różnych czę‑
ściach sali gra na grzechotce – „sypie pokarm” – karmi rybki. Zadaniem dzieci – rybek jest
„podpłynięcie” do nauczyciela i wykonanie improwizacji naokoło niego. Gdy grzechotka
umilknie „welonki” wracają do tańca w rozsypce.
„Czary‑mary kwiat do pary” – zabawa z apaszkami i szarfami
CD – akompaniament do piosenki Wesoła Wróżka (sł. B. Szurowska, muz. J. Pietrzak).
Nauczyciel w stroju wróżki rozdaje dzieciom apaszki i szarfy. Dzieci, które dostały po dwie
apaszki, zamienia w tańczące przy muzyce motyle. Dzieci z szarfami, zamienia w kwiaty
i zachęca, by stojąc, oddały ruchem ciała charakter muzyki. Prosi też, by w tańcu motyle
omijały kwiaty, żeby ich nie połamać. Na przerwę w muzyce, na hasło zaklęcia: „Czary‑ma‑
ry kwiat do pary”, motyle tańczą dookoła wybranego kwiatu. Zabawę powtarzamy – dzieci
w parach wymieniają się rekwizytami, zamieniają się rolami.
„Taniec liści”
CD – P. Czajkowski Taniec Cukrowej Wróżki z baletu Dziadek do orzechów.
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Dzieci otrzymują zawieszki/opaski z liśćmi o różnych kształtach kolorach i rozmiarach
(duże i małe). Przy muzyce naśladują taniec liści. Na hasło nauczyciela (Jesiennej Wróżki)
tworzą kółka zgodnie z prośbą: by w kole były listki tego samego koloru, tego samego
kształtu, tej samej wielkości. Na hasło: „wieje wiatr” wiatr rozwiewa listki i każdy listek tań‑
czy samotnie. Gdy muzyka milknie, listki opadają na ziemię – dzieci kładą się na dywanie.
„Warzywne rodziny”
CD – Witaminowa piosenka (sł. B. Szelągowska, muz J. Pietrzak).
Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel chodzi i przyczepia dzieciom jeden z obrazków przed‑
stawiających: pomidora, marchewkę lub ogórka. Kto otrzyma znaczek szuka swojej rodzi‑
ny (osób z takimi samymi znaczkami), następnie siada naokoło obręczy czerwonej, poma‑
rańczowej lub zielonej i słucha piosenki.
„Zbieramy grzyby”
CD – utwór R. Dziekańskiego W lesie.
Podczas muzyki dzieci naśladują zbieranie grzybów (co chwila wykonują skłon, wyprost
i idą dalej). Na przerwę w muzyce i hasło „Muchomor” stają na jednej nodze i łączą ręce
nad głową, na hasło „Borowik” kucają, trzymając ręce łukiem nad głową.
„Szaro za oknami”
CD – piosenka do marszu, biegu, podskoków np. Wesoła zabawa (sł. B. Szelągowska, muz.
J. Pietrzak).
Podczas akompaniamentu dzieci poruszają się po sali. Zatrzymanie nagrania i podanie
przez nauczyciela hasła: podłoga, krzesło, szafka, dywan, itp. jest sygnałem do zagrania
deszczu, uderzając klockiem lub orzechem o podłogę, krzesło, itd. Po zakończeniu zabawy
należy z dziećmi porównać te odgłosy (głośno – cicho).
„Jesienne niespodzianki”
CD – piosenka Dary jesieni (sł. B. Szelągowska, muz. J. Pietrzak).
W trakcie piosenki dzieci poruszają się między rozłożonymi na podłodze kartkami. Zatrzy‑
manie nagrania oznacza, że należy stanąć przy najbliższej kartce. Zadaniem dzieci jest
rozpoznanie po dźwięku, co naśladują instrumenty. Jeżeli nauczyciel zagra na trójkącie
to znaczy, że pada deszcz – dzieci naśladują deszcz, uderzając palcami w kartki. Dźwięki
bębenka oznaczają słoneczną pogodę – każdy maszeruje naokoło swojej kartki. Dwa ude‑
rzenia w talerze ostrzegają, że należy schronić się przed burzą – dzieci kucają i podnoszą
kartki nad głowę.
„Piesek”
CD – piosenka Mały piesek (sł. B. Szelągowska, muz. J Pietrzak).
Dzieci stoją na obwodzie koła i śpiewają piosenkę, przekazując sobie papierową kość.
W środku koła na czworakach porusza się dziecko – piesek. Po zakończeniu piosenki
dziecko, które ma kość, oddaje ją „pieskowi”. Przy powtórzeniu zabawy pieskiem zostaje
dziecko, które najbardziej starało się podczas śpiewania.
„Pieski do domu”
CD – piosenka Mały piesek (sł. B. Szelągowska, muz. J Pietrzak).
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Trzy zespoły dwuosobowe przedstawiają w trakcie piosenki śpiewanej przez pozostałe
dzieci scenkę, w której:
–– podczas słonecznej pogody (jedno z dzieci gra w trakcie piosenki na drewienkach) pie‑
sek zostaje wyprowadzony na spacer (zakładamy dziecku w pasie smycz – skakankę)
–– gdy w czasie piosenki dzieci usłyszą akompaniament na trójkącie oznacza to, że zaczął
padać deszcz – piesek wraca do budy (wchodzi do krążka), a właściciel zdejmuje mu
smycz. Zabawę powtarzamy kilka razy, by każdy mógł odegrać rolę psa lub właściciela.
„Babcine pierogi” – taniec integracyjny
CD – akompaniament do piosenki Walczyk dla babci i dziadka (sł. B. Szelągowska, muz. J.
Pietrzak).
W trakcie piosenki nauczyciel pokazuje ruchy (gesty), jakie wykonują babcie podczas le‑
pienia wnukom pierogów:
–– zwrotka 1 – przygotowanie ciasta – wsypywanie mąki, wbijanie jajka, wlewanie wody,
zagniatanie i wałkowanie ciasta
–– zwrotka 2 – wyciskanie kółek z ciasta, lepienie pierogów, gotowanie, układanie na ta‑
lerzyki.
Po zakończeniu nagrania „degustacja”.
„Droga do dziadka”
CD – akompaniament do piosenki Walczyk dla babci i dziadka (sł. B. Szelągowska, muz. J.
Pietrzak).
Dzieci trzymają w rękach krążki i poruszają się po sali, zgodnie z akompaniamentem gra‑
nym na dowolnym instrumencie perkusyjnym. Podczas akompaniamentu biegają po całej
sali, naśladując „jazdę samochodem do dziadka” – krążki zastępują kierownice. Chwilowe
zatrzymanie nagrania oznacza, że „utknęliśmy w korku”, należy się zatrzymać i spokojnie
czekać na powrót muzyki. Akompaniament do maszerowania to sygnał, że idziemy od‑
wiedzić dziadka i niesiemy mu w torbie zakupy (krążek symbolizuje siatkę na zakupy).
Z chwilą, gdy dotrzemy do celu śpiewamy dziadkowi piosenkę (drugą zwrotkę).
„Bociany do gniazd”
CD – piosenka Bociek (sł. autor nieznany, muz. M. Kaczurbina).
Każde dziecko – bocian staje w małej obręczy, symbolizującej gniazdo i śpiewa piosenkę.
Zatrzymania nagrania jest sygnałem do opuszczenia „gniazda” i poruszania się zgodnie
z ustaleniami: uderzanie w bębenek – „bociany brodzą po wodzie” (chodzą między ob‑
ręczami); potrząsanie tamburynem – szybowanie nad „łąką” (naokoło swojej obręczy);
granie na kołatce – zajęcie miejsca w gnieździe (stanie w obręczy na jednej nodze i po‑
wtarzanie sylaby „kle”).
„Sprytne żaby”
CD – piosenka Bocian (sł. autor nieznany, muz. M. Kaczurbina).
Dzieci – żaby maszerują po obwodzie koła – stawu, trzymając się za ręce i śpiewając pio‑
senkę. Jedna osoba oznaczona czerwoną szarfą – bocian chodzi w środku koła – brodzi
po wodzie. Chwilowe zatrzymanie nagrania oznacza, że „bocian” zaczyna polowanie na
żaby. „Żaba”, która nie zdąży ukucnąć zostaje schwytana i na jedną kolejkę siada w środ‑
ku koła.
42

„Taniec kwiatów”
CD – R. Dziekański W lesie lub Taniec Cukrowej Wróżki P. Czajkowskiego z baletu Dziadek
do orzechów.
Wróżka zakłada dzieciom na głowę opaski ze znaczkami wiosennych kwiatów (przebi‑
śnieg, krokus, tulipan, żonkil) oraz wręcza do ręki kolorowe chusty. „Dzieci – kwiaty” siedzą
w kręgu, na sygnał Wróżki pokazują konkretny kwiat, wstają te dzieci, które maja opaskę
przedstawiającą dany kwiat i tańczą z chustą przy dźwiękach muzyki. Utrudnioną wersją
zabawy jest wywoływanie nazw poszczególnych kwiatów przez Wróżkę.
„Taniec z chusteczkami”
CD – Kraina marzeń R. Dziekańskiego.
Dzieci wykonują siad klęczny w rozsypce i chowają chusteczki w dłoniach (symbol pączka
kwiatowego, który za chwilę rozkwitnie). Po włączeniu muzyki wolno rozkładają dłonie
i uwalniają chusteczkę (kwiatek rozkwita). Następnie w takt muzyki tańczą, poruszając
chusteczkami i naśladując kwiaty, chwiejące się na wietrze.
„Tańczący łańcuch”
CD – piosenka Witaj, choinko! (sł. B. Szelągowska, muz. J. Pietrzak).
Dzieci stają na obwodzie koła (ręce na biodrach) i w takt muzyki lekko się kołyszą. W środ‑
ku koła chodzi nauczyciel – wróżka, która dotyka dzieci różdżką, zapraszając je do swoje‑
go magicznego „łańcucha”. Dzieci, które najbardziej starają się podczas kołysania zostają
dotknięte jako pierwsze. Wszystkie osoby tworzące „magiczny łańcuch” poruszają się tak
samo, jak „Wróżka”, np. kolejno na: całych stopach, palcach, wysoko unosząc kolana itp.
„Jarzębinki”
CD – Dary jesieni (sł. B. Szelągowska, muz. J. Pietrzak).
Dzieci stoją na obwodzie koła i śpiewają piosenkę. W środku chodzi dziecko – Pani Jesień
i dotyka kolejno każdą osobę „czarodziejska różdżką” (np. pałeczką z filcową końcówką).
Dotknięte dzieci – koraliki jarzębiny zostają kolejno „nawlekane na sznurek” – dołączają
kolejno do Pani Jesieni (chwyt z bluzkę na wysokości pleców), tworząc „sznur korali” (usta‑
wienie w tzw. pociąg) i maszerując za Panią Jesienią śpiewają piosenkę.
„Stańmy w kole” -taniec integracyjny
CD – Stańmy w kole (sł. i muz. J. Pietrzak).
Dzieci dobierają się w pary, następnie stają na obwodzie koła. Podczas 1 zwrotki wszyscy
podają sobie ręce i (zgodnie ze słowami piosenki) poruszają się po obwodzie koła w pra‑
wą stronę krokiem marszowym (po cztery kroki w takcie). Pod koniec zwrotki zwracają
się twarzą do swojego partnera i zatrzymują się. W trakcie refrenu (dwa razy ten sam ruch
zgodnie ze słowami piosenki) na słowa „tańczysz ty”, „tańczę ja” i po trzy rytmiczne klaśnię‑
cia podczas pauz, po czym każda para podaje sobie ręce i wykonuje jeden obrót wokół
własnej osi. W ostatnich dwóch taktach klaśnięcie na każdą pauzę.
„Po zwodzonym moście”
CD – piosenka Nasi mali bracia (sł. U. Białecka, muz. M. Sulej).
Zabawa przebiega podobnie jak podczas tradycyjnej piosenki Jawor, jawor: para dzieci two‑
rzy „most zwodzony” (stoi naprzeciwko siebie z uniesionymi i złączonymi rękami), przez któ‑
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ry przejeżdżają „zaprzęgi konne” (pozostałe pary). Z chwilą zatrzymania nagrania „most się
zamyka”. Para, która nie zdąży przejechać, tworzy nowy most. Zabawę powtarzamy.
Ćwiczenie metryczno‑ruchowe z piłką
CD – piosenka Wdech i wydech (sł. K. Zuchora, muz. A. Sokulski).
Dzieci siedzą na obwodzie koła i śpiewając piosenkę, przekazują sobie piłkę w następują‑
cy sposób: na „raz” w każdym takcie uderzenie piłką o podłogę, na „dwa” (w drugiej części
także każde „trzy” w takcie) przekazanie piłki osobie siedzącej z lewej strony.
„Poruszam się i prostuję”
CD – Muzyka do podskoków: akompaniament do piosenki Listki tańczą (sł. K. Różecka,
muz. T. Kierski).
Na tle muzyki dzieci pokazują różne formy ruchu wskazane przez nauczyciela (podsko‑
ki, obroty, bieg, skakanie do przodu). Kiedy muzyka cichnie, wszyscy siadają na dywanie
w siadzie skrzyżnym z wyprostowanymi plecami. Zwracamy uwagę na wyrabianie u dzieci
nawyku zachowania prawidłowej postawy.
„Koszyk z życzeniami”
CD – Wiązanka taneczna, melodie ludowe.
Dzieci poruszają się zgodnie z muzyką po obwodzie koła. W środku koła, w przeciwnym
kierunku chodzi dziecko z koszyczkiem, w którym znajdują się obrazki, kojarzące się z ży‑
czeniami, np.: słońce i baranek, jajko wielkanocne, wiadro z wodą, lekarz, uśmiechnięta
buzia itp. Z chwilą zatrzymania nagrania dziecko z koszykiem staje koło najbliższej osoby,
która losuje z koszyka dowolny obrazek. Zadaniem tej osoby jest ułożenie i przekazanie
życzeń, których treść powinna nawiązywać do obrazka, np.: „Dużo słońca życzy wszystkim
wielkanocny baranek”, „Niech zajączek wielkanocny przyniesie ci dużo zdrowia”, „Wesołe‑
go dyngusa”.
„Wędrująca pisanka”
CD – Wiązanka taneczna, melodie ludowe.
Dzieci stają twarzą do środka koła. Każde trzyma w ręku instrument perkusyjny: kołatkę,
grzechotkę, klawesy, tamburyn. W takt akompaniamentu (ćwierćnutami: podczas pierw‑
szej i trzeciej melodii po dwa uderzenia w takcie, w środkowej trzy) wszyscy rytmicznie
grają na swoich instrumentach. Jedna osoba chodzi w środku koła, tocząc przed sobą
wielką, kolorową „pisankę” (dużą kulę zrobioną z kolorowych gazet oklejonych taśmą
klejącą). Z chwilą zatrzymania nagrania dziecko zatrzymuje się koło najbliższej osoby
i wtedy na instrumencie gra tylko ta osoba. Jeżeli zagra prawidłowo, zostaje nową „pi‑
sanką” i zabawa zaczyna się od początku. Zabawę można urozmaicić: zamiast indywi‑
dualnej gry na instrumencie dziecko ze środka koła szepce osobie, koło której się za‑
trzymało, jedno z haseł: „Wielkanocny baranek”, „Wielkanocna pisanka/kraszanka” itp.,
a dzieci przekazują je sobie (gra w głuchy telefon). Ostatnia osoba, która nie przekręci
hasła, zostaje „pisanką”.
„Dyngus”
CD – Wiązanka taneczna, melodie ludowe.
W takt muzyki dzieci poruszają się po całej sali (podskoki z nogi na nogę podczas melodii
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I i III, w trakcie II – wolny marsz). Między dziećmi porusza się osoba z plastikowym wiader‑
kiem. Z chwilą zatrzymania nagrania dzieci mają za zadanie kucnąć. Kto nie zdąży, zostaje
„oblany wodą” i „odchodzi się wysuszyć” (naśladuje suszenie włosów i ubrania ruchami
ciała i głosem szuuu).
„Kolorowe pisanki” – zabawa z szarfami
CD – Muzyka do podskoków: akompaniament do piosenki Listki tańczą (sł. K. Różecka, muz.
T. Kierski).
Dzieci otrzymują szarfy w różnych kolorach. Toczą się po podłodze w dowolnym kierunku.
Na klaśnięcie podnoszą się i tworzą oddzielne koła zgodnie kolorem szarf. Koła obracają
się przy muzyce.
„Bal ekologów”
CD – piosenka Zostań przyjacielem Ziemi (sł. i muz. J. Pietrzak).
Podczas zwrotek dzieci tańczą solo, w parach, tworzą kółko – demonstrując stroje. Pod‑
czas refrenu stają w kole, klaszczą i kolejno zdejmują elementy stroju ekologicznego. Od‑
kładają je do jednego z dwóch pudełek z narysowaną gazetą lub butelką.
Uwaga: Jeśli w pobliżu znajdują się pojemniki do segregacji śmieci, można wybrać się tam
z dziećmi i wyrzucić posegregowane śmieci.
„Kto jest wyższy?”
CD – Muzyka do podskoków: akompaniament do piosenki Listki tańczą (sł. K. Różecka, muz.
T. Kierski).
W takt muzyki dzieci podskakują po sali. Kiedy muzyka cichnie, dobierają się w pary, po‑
równują swój wzrost i określają, kto w danej parze jest wyższy, a kto niższy.
„Gramy na instrumentach”
CD – Wiosenna piosenka, melodia tradycyjna.
Każde dziecko otrzymuje instrument perkusyjny (grzechotkę, klawesy lub kołatkę) lub al‑
ternatywny (drewniane klocki) i staje na obwodzie koła. Podczas zwrotek dzieci maszerują
po obwodzie koła (w trakcie 1 zwrotki w prawo, podczas 2 w lewo). Z chwilą pojawie‑
nia się refrenu wszyscy zatrzymują się twarzą do środka koła i wystukują rytm piosenki.
W taktach 4 i 8 nie gramy rytmu na instrumentach, tylko zgodnie z zapisem nutowym
wymawiamy słowa.
„Witaj, wiosno!”
CD – Wiosenna piosenka, melodia tradycyjna.
Dzieci dobierają się w pary i stają na obwodzie dużego koła. W trakcie 1 zwrotki pary ob‑
racają się wokół własnej osi w prawą stronę. Pod koniec zwrotki dzieci ustawiają się twa‑
rzami do siebie, a bokiem do środka koła. Podczas pierwszych 4 taktów refrenu wykonują
na zmianę uderzenie o uda i klaśnięcie. Podczas kolejnych 4 taktów klaśnięcie i uderze‑
nie w dłonie partnera, w trakcie ostatnich 4 taktów po jednym uderzeniu na każde „raz”
w takcie kolejno o uda, klaśnięcie, w ręce partnera, klaśnięcie (ruch ten należy wcześniej
przećwiczyć bez muzyki). Przy powtórzeniu refrenu ruch taki sam. W trakcie 2 zwrotki pary
obracają się w lewą stronę.
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„Uciekaj, zimo!”
CD – Muzyka do biegu: akompaniament do piosenki Tunel (ze zbioru M. Tańskiej).
Dzieci ustawiają się w parach jedno za drugim i podają sobie ręce. Przy muzyce biega‑
ją po sali, naśladując odjeżdżającą zimę. Na przerwę w muzyce zamieniają się miejscami
w parze.
„Roboty”
CD – Muzyka do marszu: Walczyk, melodia ludowa.
W trakcie muzyki dzieci poruszają się po sali jak roboty. W przerwie nauczyciel głosem
robota (dzieląc słowa na sylaby) podaje komendy do wykonania: np.: ro-bo-ty pod-skaku-ją, ro-bo-ty się o-bra-ca-ją itp.
„Płynący prąd”
CD – piosenka Stańmy w kole (sł. i muz. J. Pietrzak), akompaniament do piosenki Owocowy
rap (sł. i muz. J. Pietrzak).
Zabawę zaczynamy od przypomnienia 1 zwrotki piosenki Stańmy w kole, podczas której
dzieci ustawiają się na obwodzie dużego koła i podają sobie ręce („wąż” z szeroko roz‑
stawionymi na boki ramionami). Potem w takt akompaniamentu do piosenki Owocowy
rap dzieci, począwszy od pierwszego, kolejno rytmicznie poruszają ramionami, naśladując
prąd płynący w kablu. Z chwilą zatrzymania nagrania dziecko, do którego „dotarł właśnie
prąd”, naśladuje głosem dowolne urządzenie elektryczne. Pozostałe osoby odgadują, co
to za urządzenie. Zabawę powtarzamy kilka razy.
„Dyrygenci”
CD – Wiązanka taneczna, polskie melodie ludowe.
Nauczyciel prezentuje nagrania tańców z różną głośnością, a dzieci odzwierciedlają ge‑
stem dynamikę poszczególnych fragmentów wiązanki (dłonie złączone – cicho, dłonie
szeroko rozwarte – głośno).
„Aerobik”
CD – Wiązanka taneczna, polskie melodie ludowe.
Powtórzenie aerobiku z uwzględnieniem charakteru tańców. Dzieci są ustawione w roz‑
sypce, na nadgarstkach mają chusteczki zaczepione ma gumce.
Melodia I – Polka galopka
Część 1: naprzemienne dotykanie łokciem do kolana (ruch na krzyż, np. lewe kolano do
prawego łokcia i odwrotnie).
Część 2: podskoki obunóż, ręce swobodnie wzdłuż ciała.
Melodia II – Kujawiaczek
Część 1: tzw. kołyska, czyli rytmiczne uginanie nóg w kolanach z jednoczesnym wymachi‑
waniem rąk do przodu i do tyłu.
Część 2: krążenie ramion.
Melodia III – Te opolskie dziouchy
Część 1: tzw. pajacyk (podskoki z klaśnięciami nad głową).
Powtórzenie 1 części: marsz do ustawienia w półkolu.
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„Taniec z balonami”
CD – Walczyk, melodia ludowa.
Dzieci dobierają się w pary i przy muzyce tańczą w takt walczyka, trzymając balonik mię‑
dzy czołami lub brzuchami.
„Moje ciało tańczy”
CD – Muzyka do podskoków: akompaniament do piosenki Listki tańczą (sł. K. Różecka, muz.
T. Kierski).
Dzieci rytmicznie poruszają wymienianymi przez nauczyciela częściami ciała:
–– Twoje nogi tańczą.
–– Twoje dłonie tańczą.
–– Twoje ramiona tańczą.
–– Twoje biodra tańczą.
–– Twoje stopy tańczą.
–– Twoja głowa tańczy.
,,Kwiaty i motyle”
CD – Walczyk, melodia ludowa.
Nauczyciel włącza muzykę. Przypomina dzieciom, że utwór ma budowę AB (zwrotka i re‑
fren) powtarzającą się dwa razy (ABAB). Połowa dzieci otrzymuje kwiaty z krepiny, a poło‑
wa trzyma w ręku własnoręcznie wykonane motyle.
W trakcie części A dzieci – motyle fruwają, a dzieci – kwiaty delikatnie i bardzo powoli
wirują wokół własnej osi. Podczas części B każdy „motyl” szuka sobie „kwiatu” – dzieci do‑
bierają się w pary i tańczą w kółeczku. Podczas kolejnej części A dzieci tańczą pojedynczo,
a podczas części B tańczą w parach, ale z nowym partnerem.
„Rosną kwiaty”
CD – P. Czajkowski Walc kwiatów z baletu Dziadek do orzechów.
Dzieci kucają na podłodze, pochylają głowy i słuchają muzyki. Nauczyciel opowiada, jak
promienie słońca padają na dzieci – kwiaty, a one budzą się i unoszą swoje płatki ku górze.
Dzieci powoli wstają, rozchylają ręce nad głową i powoli pochylają ciało w różne strony.
„Pingwinek”
Dzieci stają wzdłuż liny przybranej papierowymi kwiatkami (dziecko – kwiatek – dziecko –
kwiatek). Trzymają się liny prawą ręką i śpiewając piosenkę (melodia tradycyjna):
O jak przyjemnie i jak wesoło
z pingwinkiem bawić się.
Raz nóżka lewa, raz nóżka prawa,
do przodu, do tyłu
i raz, dwa, trzy.
dzieci poruszają się w następujący sposób:
–– pierwsze dwa wersy: rytmiczny marsz za „pingwinem tatą” (osobą prowadzącą) i zwrot
przez lewe ramię do ustawienia przodem do liny (w tym momencie dzieci chwytają linę
oburącz)
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–– wers trzeci i czwarty: wysunięcie i chwilowe oparcie na pięcie nogi lewej, następnie pra‑
wej i trzy skoki obunóż zgodnie ze słowami ostatniego wersu.
Przy powtórzeniu dzieci trzymają linę w lewej ręce i wszystkich prowadzi to dziecko, które
wcześniej stało na końcu.
„Jedziemy na wakacje”
CD – piosenka Niedługo lato (sł. M. Barańska, muz. A. Filar).
Nauczyciel dzieli dzieci na trzy zespoły. Każdej osobie z zespołu daje po dwie wstążki
w jednym kolorze: brązowym, zielonym, niebieskim. W trzech częściach sali rozkłada owi‑
nięte bibułą, w tych samych kolorach, trzy duże obręcze symbolizujące: góry (kolor brązo‑
wy), pola (zielony), morze (niebieski). W trakcie piosenki dzieci naśladują jazdę pociągiem
(poruszają się jedno za drugim, zataczając wstążkami koła). Z chwilą rozpoczęcia refrenu
każde dziecko wchodzi do odpowiedniej obręczy i stoi w niej aż do zakończenia refrenu.
,,Witamy się”
CD – akompaniament do piosenki Kraina kolorów (sł. i muz. J. Pietrzak).
Wszyscy poruszają się w takt muzyki po całej sali. Z chwilą zatrzymania nagrania dziec‑
ko szuka swojego/swojej taty/mamy/dziadka (...) i wita się z nim różnymi częściami ciała:
dłońmi, łokciami, czołami, nosami. Zabawę powtarzamy kilka razy.
„Pociąg”
CD – piosenka Tunel (ze zbioru M. Tańskiej).
Połowa dzieci z grupy dobiera się w pary, łącząc się obręczami gimnastycznymi; staje
w dwóch rzędach, tworząc tunel. Pozostałe osoby tworzą pociąg.
W trakcie I zwrotki „pociąg” wjeżdża do tunelu – dzieci poruszają się między rzędami.
Podczas II i III zwrotki dzieci z „pociągu” poruszają się znacznie wolniej, naśladując pasaże‑
rów, którzy wyglądają przez okna (obręcze).
W trakcie ostatniej zwrotki „pociąg” przyspiesza – dzieci przechodzą przez tunel szybciej,
a na koniec piosenki zatrzymują się na wyznaczonej „stacji”. Następuje zmiana ról.
„Bal kwiatów” – swobodne improwizacje ruchowe
CD – P. Czajkowski Walc kwiatów z baletu Dziadek do orzechów.
Nauczyciel rozdaje każdemu dziecku papierowy kwiat umieszczony na patyku: niezapo‑
minajkę, mak, różę, mieczyk lub stokrotkę. W takt muzyki dzieci poruszają kukiełkami. Naj‑
pierw tańczą swobodnie po całej sali, a następnie, stojąc za parawanem.
„Wiatr i motyle” – improwizacja ruchowa
CD – podkład do wiersza Wszystko jesienne (sł. T. Fiutowska).
W trakcie muzyki dzieci naśladują fruwające nad łąką motyle. Pojawiające się co jakiś czas
w nagraniu odgłosy wiatru, zapowiadają niebezpieczeństwo. Dzieci – motyle na chwilę
ukrywają się w dowolnym miejscu w sali.
„Taniec na gazecie”
CD – piosenka Zostań przyjacielem Ziemi (sł. i muz. J. Pietrzak).
Dzieci otrzymują stronę z gazety i kładą ją na podłodze. Przy muzyce tańczą na swojej
gazecie. Na każdą przerwę w muzyce składają gazetę na pół i dalej na niej tańczą. Gdy
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gazeta zajmuje tyle miejsca, by zmieściła się jedna stopa, stają i utrzymują równowagę aż
do końca piosenki.
„Kurczęta” – improwizacje ruchowe
CD – M. Musorgski – Taniec kurcząt w skorupkach.
Dzieci ruchem ilustrują treści muzyczne utworu. Na przerwę w muzyce przykucają i „dzio‑
bią ziarenka”, stukając palcem wskazującym w podłogę.
„Próba przed wystawieniem sztuki baletowej” – zabawa z chustami
CD – P. Czajkowski Walc kwiatów.
Każde dziecko będzie kwiatem: otrzymuje zwiewną chustkę, którą chowa w dłoni. Na ob‑
wodzie dużego koła dzieci wykonują siad skulny (są zwrócone twarzą do środka koła).
W trakcie muzyki „kwiaty” będą kiełkowały, rosły, kołysały się na wietrze oraz tańczyły na
słonecznej łące. Jeżeli chustki byłyby w 3–4 kolorach, wówczas dzieci mogłyby w czasie
tańca łączyć się w zespoły taneczne wg kolorów chustek.
„Wesołe piruety”
CD – P. Czajkowski – Taniec Cukrowej Wróżki.
Nauczyciel uczy dzieci, jak wykonać piruet, czyli szybki obrót drobnymi kroczkami na pal‑
cach wokół własnej osi. Dzieci w takt muzyki powtarzają ruch za nauczycielem (ręce na
biodrach lub złączone w górze nad głową).
„Taniec kwiatów” – improwizacja ruchowa
CD P. Czajkowski Walc kwiatów.
Nauczyciel prosi dzieci, by wyobraziły sobie, że są pięknymi kwiatami, które delikatnie po‑
ruszają swoimi liśćmi, przechylają łodygi raz w jedną, raz w drugą stronę, kiwają kwiatowy‑
mi główkami do przodu i do tyłu, wystawiają swoje płatki do słońca i wesoło się obracają.
„Przyloty ptaków”
CD – M. Rimski‑Korsakow Lot trzmiela lub R. Dziekański Kraina marzeń.
Podczas akompaniamentu dzieci biegają, naśladując lot ptaków. Gdy muzyka cichnie,
przykucają na dywanie.
„Budujemy dom” – zabawa przy melodii ludowej
CD – Walczyk.
Dzieci stoją na obwodzie koła i w takt muzyki przekazują sobie z ręki do ręki „cegłę” (duży
klocek lub pudełko). Z chwilą zatrzymania nagrania dobierają się w kilkuosobowe zespoły
i tworzą z siebie figury, przypominające budowle.
„Taniec z mopem”
CD – A. Vossen Flick-Flack.
Aby ułatwić naukę tańca, został określony orientacyjny czas każdej figury (w sekundach
i minutach).
Ustawienie
– dzieci trzymają w rękach mopy i stają jedno za drugim (ustawienie
		 w pociąg).
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00:00–00:17
– drobnym krokiem tancerze dochodzą do ustawienia w kole
		 i poruszają się po jego obwodzie w prawą stronę, naśladując mycie
		 podłogi (małe, ale energiczne ruchy mopami).
00:18–00:32
– ruch jak wyżej, ale w lewą stronę.
00:33–00:39
– obroty w takt muzyki naokoło własnej osi z jednoczesnym
		 naśladowaniem mopem mycia podłogi.
00:40–00:52
– cztery wolne kroki do środka koła z jednoczesnym przesuwaniem
		 mopem na boki po podłodze; potem czterema krokami powrót na
		 swoje miejsce na obwodzie koła (ten sam ruch, tylko tyłem) i obroty
		 wokół własnej osi (dojście do ustawienia w rozsypce).
00:53–00:59
– dzieci klękają na prawym kolanie (wszyscy twarzą w wyznaczonym
		 kierunku), opierają mopy o nogę, naśladując grę na gitarze.
01:00–01:20
– naśladowanie mycia mopem podłogi w ustawieniu w rozsypce; 		
		 pod koniec utworu dojście do ustawienia w szeregu, oparcie mopa
		 o podłogę, położenie obu rąk na końcu kija i ukłon po wyłączeniu
		 muzyki.
„Taniec smoków”
CD – dowolne akompaniamenty.
Dzieci ustawione w kole naśladują ruchy taneczne dziecka ze środka koła, które jest prze‑
brane za smoka.
„Krakowiaczek”
CD – piosenka Listki tańczą (sł. K. Różecka, muz. T. Kierski) lub Dary jesieni, sł. B. Szelągow‑
ska, muz. J. Pietrzak).
W takt muzyki dzieci poruszają się cwałem bocznym, trzymając prawą rękę wyprostowaną
w kierunku tańca, a lewą pod bokiem. Na sygnał nauczyciela np. klaśnięcie zmieniają ręce
i kierunek tańca.
„Orły”
CD – akompaniament do piosenki Witaj, choinko! (sł. i muz. J. Pietrzak).
Dzieci biegają po sali przy muzyce, naśladując lot orła. Na hasło: „Orły lądują” i zatrzymanie
muzyki kucają na podłodze i opuszczają ręce.
„Bal u Królowej Zimy”
CD – B. Lüling Galopka-Telegraf op. 95.
W trakcie muzyki dzieci naśladują śnieżynki, które raz wirują wysoko (dzieci unoszą ręce
w górę), a raz opadają na ziemię (dzieci siadają – siad skulny).
„Taniec z paskami cienkiej folii”
CD – P. Czajkowski Walc kwiatów.
Każde dziecko otrzymuje kilka połączonych pasków folii. Ruchami ciała przedstawia treść
muzyczną utworu, uwzględniając dynamikę, tempo i charakter poszczególnych fragmen‑
tów walca.
„Taniec z wachlarzami”
CD – P. Czajkowski Taniec chiński z baletu Dziadek do orzechów.
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Dzieci otrzymują wachlarze, dzielą się na trzy zespoły i zajmują różne części sali. Jedna
osoba z zespołu wykonuje siad klęczny skulny i chowa wachlarz, reszta dzieci staje wo‑
koło tej osoby. Z chwilą włączenia muzyki dzieci, poruszając wachlarzami, zbliżają się do
środka. Po chwili zaczynają tańczyć wokół siedzącej osoby, gestami zachęcając do tańca.
Po ok. 45 sekundach również siedzące dziecko wstaje i zaczyna taniec. Na zakończenie (na
płycie czas ok. 01:03 do końca nagrania) dzieci tworzą jeden zespół taneczny.
„Rap w kapeluszu”
CD – akompaniament do piosenki Owocowy rap (sł. i muz. J. Pietrzak).
Dzieci dzielą się na małe zespoły. Każdy zespół otrzymuje szale, kapelusze lub rękawiczki
i wykonuje swobodne improwizacje taneczne.
„Taniec w maskach”
CD – piosenka Stańmy w kole (sł. i muz. J. Pietrzak).
Dzieci w maskach stają na obwodzie koła. Z chwilą rozpoczęcia 1 zwrotki podają sobie
ręce i maszerują w prawą stronę. Wraz z pojawieniem się refrenu zatrzymują się twarzą do
środka koła, wskazują oburącz na siebie, potem na kolegów, stojących po przeciwnej stro‑
nie koła, następnie wykonują jeden obrót wokół własnej osi. W trakcie łącznika muzycz‑
nego dzieci tworzą dwa koła współśrodkowe. Podczas 2 zwrotki dziewczynki maszerują
w takt muzyki po obwodzie koła zewnętrznego w prawą stronę, a chłopcy po obwodzie
koła wewnętrznego w lewą stronę. Podczas ponownego refrenu dzieci wskazują na siebie,
stojąc już nie w jednym, ale w dwóch kołach współśrodkowych. W trakcie całego tańca
zachęcamy dzieci do śpiewania refrenu.
Nauka układu tanecznego do Wiązanki tanecznej, melodie ludowe (CD)
Wiązanka składa się z trzech melodii ludowych (ABC) utrzymanych w charakterze polki
galopki (A), kujawiaka (B) i krakowiaka (C). Każda z dwóch pierwszych melodii (A i B) ma
zwrotkę (a) i powtarzający się dwa razy refren (b’ b’’). Ostatnia melodia (C) jest zbudo‑
wana z dwóch powtarzających się zwrotek (a’ a’’). Dzieci dobierają się w pary, ustawiają
na obwodzie dwóch kół współśrodkowych i podają sobie ręce (dziewczynki tworzą koło
zewnętrzne, chłopcy wewnętrzne).
Część A
Zwrotka (a) – cwał boczny po obwodzie koła wiązanego, dziewczynki w prawą stronę,
chłopcy w lewą (dzieci wykonują jedno okrążenie, aby pod koniec zwrotki stanąć twarzą
do partnera z pary).
Refren (b’) – stojąc w parach, dzieci podają sobie ręce i naśladują ruch przypominający
wyciąganie bielizny.
Refren (b’’) – podskoki z nogi na nogę w małych kółeczkach (parami).
Łącznik muzyczny między częścią A i B – dzieci ustawiają się w parach na obwodzie koła
(dziewczynka staje przodem do środka koła, chłopiec tyłem).
Część B
Zwrotka (a) – lekkie kołysanie, złączonych w parach rąk i uginanie kolan (ugięcie kolan
przypada na „raz” w każdym takcie, tzw. kołyska).
Refren (b’) – obroty w małych kółeczkach w prawą stronę (po trzy kroki w takcie, ręce
złączone i rozstawione na boki).
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Refren (b”) – obroty w małych kółeczkach w lewą stronę.
Łącznik muzyczny między częścią B i C – chłopcy klękają na prawym kolanie przodem do
środka koła, każda dziewczynka staje za swoim partnerem.
Zwrotka (a’) – chłopcy rytmicznie klaszczą (po dwa klaśnięcia w takcie); dziewczynki, trzy‑
mając ręce na biodrach, podskokami tańczą wokół partnerów.
Zwrotka (a”) – cwał boczny w parach po obwodzie koła (jedno okrążenie).
Swobodna improwizacja ruchowa
CD – Walczyk, melodia ludowa.
Dzieci stoją w rozsypce i w takt muzyki wykonują swobodną improwizację ruchową, wy‑
korzystując wykonane wcześniej papierowe torebki.
„W cukierni”
CD – Walczyk, melodia ludowa lub akompaniament do piosenki Walczyk dla babci i dziadka (sł. B. Szelągowska, muz. J. Pietrzak).
Nauczyciel zaprasza dzieci do sklepu ze słodyczami i omawia kolejne etapy tańca inte‑
gracyjnego. Dzieci są ustawione w pary na obwodzie koła i trzymają w prawych rękach
papierowe torebki.
Część A (lub 1 zwrotka)
„Dzieci idą na zakupy” – pary poruszają się po obwodzie koła krokiem walczyka (na „raz” krok
lekko wydłużony, na „dwa” i „trzy” małe kroki we wspięciu na palcach), razem 24 kroki.
Część B (lub refren)
„Kupują czekoladki i wkładają je do torebek swoich partnerów” – przez pierwsze 4 takty
naśladowanie przekładania „czekoladek” ze swojej torebki do torebki partnera; podczas
kolejnych 4 taktów jeden wolny obrót wokół własnej osi.
Łącznik między częściami – przyłożenie w parach (złączenie) torebek.
Część A (lub 2 zwrotka)
„Okazywanie radości z czekoladek” – obroty w parach dookoła siebie krokiem walczyka ze
załączonymi torebkami (ruch w prawą stronę); po 4 taktach zmiana kierunku ruchu.
Część B (lub refren)
Zatrzymanie twarzą do swojego partnera; przez pierwsze 4 takty naśladowanie ruchem
wyjmowania i zjadania czekoladek z torebki partnera („wzajemne częstowanie się czeko‑
ladkami”).
Zakończenie – głęboki ukłon w stronę partnera (podziękowanie).
„Morskie fale”
CD – F. Liszt Marzenie miłosne.
Dzieci stoją naokoło folii malarskiej i trzymają oburącz za jej brzegi. Na folię wrzucamy
pociętą bibułę w kolorach: białym, jasnozielonym i jasnoniebieskim, która symbolizuje
spienione fale morskie. W takt muzyki wszyscy poruszają folią, naśladując morze. Po za‑
kończeniu improwizacji nauczyciel pyta dzieci:
– Jakie było morze?
– Czy było słychać tylko muzykę? A może coś jeszcze?
– Co się działo z falami morskimi?
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Potem proponuje powtórzenie improwizacji i zachęca dzieci do naśladowania głosem
szumu morza.
„Na pełnym morzu”
CD – P. Czajkowski Walc kwiatów i piosenka Krasnal Miluś (sł. B. Szelągowska, muz. J. Pie‑
trzak).
Dzieci wykonują siad klęczny na rozłożonym dużym materiale lub chuście animacyjnej
(statku). W takt muzyki poruszają się na materiale, odpychając się rękami. Zatrzymanie
nagrania oznacza, że na „statku” rozpoczyna się koncert – dzieci śpiewają piosenkę Krasnal
Miluś.
„Tańczymy z chustami”
CD – P. Czajkowski – Taniec chiński.
Dzieci otrzymują kolorowe jedwabne chustki. W trakcie pierwszego fragmentu utworu
tańczą pojedynczo, poruszając się lekko i machając delikatnie chustkami. Podczas kolej‑
nego fragmentu, kiedy wzmaga się wyraźnie dynamika utworu, dzieci łączą się w pary
i tańczą, uśmiechając się do siebie.
„Owocowy rap”
CD – piosenka Owocowy rap (sł. i muz. J. Pietrzak).
Każde dziecko otrzymuje owoc lub obrazek przedstawiający jabłko, gruszkę lub śliwkę.
Nauczyciel rozkłada na podłodze 3 obręcze i wkłada do niej po jednym z tych owoców.
W trakcie piosenki dzieci tańczą, przy słowach: „Owocowy rap, jesienny rap” ustawiają się
przy obręczy z odpowiednim owocem. Zabawę można powtórzyć, prosząc dzieci, aby wy‑
mieniły się owocami.
,,Znajdź swój owoc”
CD – akompaniament do piosenki Owocowy rap (muz. J. Pietrzak).
W takt muzyki dzieci tańczą pojedynczo. Na określony sygnał, np. dźwięk trójkąta:
–– szukają innego dziecka, które ma taki sam owoc (jedno uderzenie)
–– dobierają się, tworząc pary z innym owocem (dwa uderzenia w trójkąt)
–– tworzą koła tych samych rodzajów owoców (wiele uderzeń, np. tremolo).
„Taniec z misiem”
CD – Walczyk, melodia ludowa.
Każde dziecko trzyma w ręku balonik i misia. Wkłada balon pomiędzy siebie a przytulan‑
kę. Podczas muzyki dzieci tańczą wraz z misiem, starając się, aby balon nie upadł na pod‑
łogę.
„Gwiazdki”
CD – akompaniament do piosenki Wesoła choineczka (sł. i muz. J. Pietrzak).
Dzieci stoją na obwodzie koła w parach: chłopcy twarzami do środka koła, a dziewczynki
za chłopcami.
Zwrotka 1 – chłopiec trzyma ręce złączone nad głową (budka z dłoni) i lekko się kołysze,
dziewczynka obejmuje chłopca w pasie i na zmianę wygląda zza jego pleców i chowa się
za nie.
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Zwrotka 2 – dzieci wykonują tzw. wiatraczki i obracają się raz w jedną, raz w drugą stronę;
wolną ręką naśladują migające gwiazdki.
„Ruch uliczny”
CD – piosenka Indiańskim krokiem (sł. M. Terlikowska, muz. E. Pałłasz).
Nauczyciel dzieli grupę na dwa zespoły. Pierwszy otrzymuje krążki, które będą kierownica‑
mi. W czasie pierwszej zwrotki dzieci z tego zespołu naśladują jadące samochody, zatrzy‑
mują się na słowo „stop” w piosence. Nauczyciel w pierwszej zwrotce unosi zielony krążek
– zielone światło, a na słowo „stop” – krążek czerwony. Dzieci z drugiego zespołu są pieszy‑
mi, rozglądają się na boki i ostrożnie przechodzą przez ulicę. Następnie zamiana ról.
„Sanna”
CD – akompaniament do piosenki Sanna (sł. B. Kossuth, muz. A. Markiewicz).
Dzieci dobierają się parami i tworzą zaprzęgi. W trakcie akompaniamentu do zwrotek po‑
ruszają się zaprzęgami po obwodzie koła. Podczas refrenów zatrzymują się i śpiewają me‑
lodię piosenki na słowie „dzyń”, naśladując rękami grę na dwóch dzwoneczkach.
„Podskok, bieg, marsz”
CD – muzyka do marszu, muzyka do biegu i muzyka do podskoków.
Nauczyciel prezentuje trzy różne melodie do marszu, biegu, podskoków i umawia się
z dziećmi, jakie ruchy będą wykonywały do każdej z nich: bieg, marsz i podskoki. Dzieci
powinny szybko reagować na zmianę melodii.
„Taniec z parasolami”
CD – Muzyka do podskoków, piosenka Listki tańczą (sł. K. Różecka, muz. T. Kierski).
Dzieci stoją w kole. Kładą ręce na głowie kolegów stojących obok (rozkładają nad nimi pa‑
rasole) i w trakcie muzyki poruszają się po obwodzie koła krokiem dostawnym. Na dźwięk
dzwoneczka (początkowo na dzwoneczku gra nauczyciel, później chętne dzieci) następu‑
je zmiana kierunku ruchu.
„Tańczące listki”
CD – Listki tańczą (sł. K. Różecka, muz. T. Kierski)
Takty 1-4
– naśladowanie jedną ręką liścia spadającego z drzewa
Takty 5-8
– naśladowanie wiatru obiema rękami
Takty 9-10
– naśladowanie drugą ręką liścia spadającego z drzewa
Takty 11-12
– naśladowanie oburącz liści opadających na ziemię
Takty 13-16
– ruch jak w taktach 5–8
Takty 17-20
– lekkie kołysanie na boki, ręce na biodrach
Takty 21-24
– ruch jak w taktach 5–8.
,,Podróż po Lodowej Krainie”
CD – Muzyka do podskoków.
W trakcie muzyki dzieci podskakują po całej sali, naśladując konie w zaprzęgu Królowej
Zimy (jednocześnie naśladują językiem kląskanie koni – odbijają czubek języka od pod‑
niebienia). Kiedy muzyka cichnie, „konie” się zatrzymują i naśladują ruchem spotkane
dzieci: pokazują jazdę na sankach, nartach i łyżwach, lepienie kul śniegowych i rzucanie
się śnieżkami.
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„Baletnice i tancerze”
CD – piosenka Wdech i wydech ze zbioru M. Tańskiej.
Dziewczynki – baletnice i chłopcy – tancerze z pomocą nauczyciela zawiązują na łydkach
paski krepiny, symbolizujące troczki od baletek i ustawiają się bokiem przy drabinkach
gimnastycznych. Przytrzymują się drabinki lewą ręką (druga ręka na biodrach), a prawą
nogę wysuwają lekko po skosie w bok. W takt muzyki wykonują ćwiczenie polegające
na lekkim uderzaniu na przemian palcami i piętą o podłogę. Podczas 2 zwrotki piosenki
zmiana ćwiczącej nogi.
„Wiosenny spacer”
CD – muzyka do marszu.
Każde dziecko dostaje tarczę gimnastyczną – parasol i podczas muzyki spaceruje z krąż‑
kiem zawieszonym na przedramieniu. Na sygnał nauczyciela – stukanie drewnianymi kloc‑
kami i hasło: „Deszczyk” – dzieci „rozkładają parasole”, tzn. podnoszą tarcze nad głowę.
„Wiosna niedźwiadka” (wg K. W. Vopel)
CD – F. Liszt – Marzenie miłosne, Walczyk – melodia ludowa.
Nauczyciel na tle spokojnej muzyki opowiada:
„Wyobraźcie sobie, że jesteście niedźwiadkami, które zapadły w zimowy sen, i śnią się
wam piękne sny. Nadeszła wiosna (wesoła muzyka, np. Walczyk). Słońce świeci coraz moc‑
niej i śnieg zaczyna topnieć. Niedźwiedzie powoli się budzą i kładą się na plecach. Jeste‑
ście jeszcze bardzo, bardzo leniwi i ociężali. Powoli i ostrożnie wyciągnijcie jedną rękę do
przodu i w bok. Teraz zróbcie to samo z drugą ręką... Powoli wesprzyjcie się na kolanach
i dłoniach. Teraz podciągnijcie pod siebie stopy. Teraz niedźwiadki chodzą na stopach i rę‑
kach. A teraz połóżcie się na plecach i przeciągajcie się tak, jak możecie, a ja będę liczyć 1,
2, 3, 4, 5, 6. Leżcie całkowicie rozluźnieni i cieszcie się wiosną, która nadchodzi”.
„Tajemnice zamkowych komnat”
CD – piosenka Zamek z klocków, melodia włoska z okolic Wenecji, sł. polskie A. Sołtysik.
Dzieci chodzą po całej sali (zamkowych komnatach) i słuchają piosenki. Z chwilą zatrzyma‑
nia nagrania siadają na podłodze. W tym czasie nauczyciel podnosi w górę szeroki pasek
różowej (w trakcie powtórzeń zielonej, czerwonej, błękitnej...) krepiny, który symbolizuje
różową komnatę. Wszyscy wsłuchują się w odgłosy dochodzące z najbliższego otoczenia
(naturalne lub przygotowane przez nauczyciela, np.: szelest, szuranie, dźwięk instrumen‑
tu, potrząsanie pękiem kluczy). Potem chętne dzieci odpowiadają, jakie odgłosy docho‑
dziły z różowej komnaty i na ich podstawie opowiadają, co mogło się w niej wydarzyć.
Zabawę powtarzamy kilka razy, zmieniając kolory pasków krepiny.
„Co widziałeś?”
CD – piosenka Nasi mali bracia (sł. Białecka, muz. M. Sulej).
Wszyscy chwytają za brzegi dużego materiału lub folii malarskiej, do której od spodu na
nitkach zaczepione są sylwety zwierząt domowych: kota, psa, świnki morskiej lub chomi‑
ka, królika, żółwia, rybki. W takt muzyki dzieci poruszają materiałem i słuchają piosenki.
Z chwilą zatrzymania nagrania nauczyciel wypowiada imiona dwóch osób, a pozostałe
dzieci unoszą materiał. Starają się zrobić to tak, aby materiał jak najdłużej utrzymał się
w górze. W tym czasie wywołane przez nauczyciela osoby zamieniają się miejscami, prze‑
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biegając pod materiałem. Zanim nauczyciel włączy ponownie muzykę, powinny powie‑
dzieć, jakie zwierzęta znajdują się pod materiałem. Zabawę powtarzamy.
,,U zegarmistrza”
CD – dowolny akompaniament lub piosenka Dwa zegary, melodia rumuńska Hora, sł. pol‑
skie P. Smoczyński.
Nauczyciel wyjaśnia, kim jest zegarmistrz, i przyjmuje jego rolę. Kiedy gra muzyka, dzieci
poruszają się po sali, kiedy cichnie – zastygają w bezruchu. Zegarmistrz chodzi wokół dzie‑
ci – zegarów i je „naprawia” (układa ręce, poprawia nogi, głowę, „nakręca” itp.). Naprawiony
zegar chodzi po sali, cykając głośno: cyk, cyk, cyk. Rolę zegarmistrza przejmuje następnie
inne dziecko. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.
„Dzień i noc”
CD – P. Czajkowski Taniec chiński.
W trakcie trwania muzyki dzieci naśladują czynności wykonywane w dzień (podskakują,
tańczą w kółeczkach itp.). Przerwa w muzyce oznacza noc – dzieci kładą się na dywanie
i zasypiają – naśladują chrapanie.
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XV. ZABAWY POPULARNE
Kot i mysz (melodia tradycyjna)
Dzieci stają w kole, jedno dziecko – „myszka” jest w środku, drugie – „kot” na zewnątrz koła.
Dzieci śpiewają piosenkę i rozpoczynają zabawę: wypuszczają „myszkę”, unosząc ręce
w górę, a zatrzymują „kota”, opuszczając je. „Kot” stara się złapać „myszkę”.
Do dziury, myszko, do dziury,
bo cię tu złapie kot bury.
Niełowny kotek, niełowny,
nie złapał myszki nie złapał.
A myszka siedzi w stodole,
wygląda dziurką na pole.
„Lisek” (zabawa tradycyjna)
Dzieci siedzą w kręgu i recytują wierszyk:
Chodzi lisek koło drogi,
cichuteńko stawia nogi,
cichuteńko się zakrada,
nic nikomu nie powiada.
Jedno dziecko – lisek chodzi w koło, na zewnątrz kręgu. Na zakończenie wierszyka dotyka
ramienia wybranego dziecka i biegnie tak, żeby kolega go nie dogonił. Następnie zajmuje
miejsce wśród dzieci siedzących w kręgu. Rolę liska pełni inne dziecko.
Wyszły w pole kurki trzy (sł. polskie H. Rostworowski, melodia francuska)
Dzieci ustawiają się trójkami, jedno za drugim i maszerują po sali.
Wyszły w pole kurki trzy
i gęsiego sobie szły.
Pierwsza z przodu
w środku druga,
trzecia z tyłu oczkiem mruga.
I tak w pole kurki trzy
raz-dwa, raz-dwa, w pole szły.
„Babcia i wnuczek”(wg J. Andrychowskiej-Biegacz, D. Biegacz)
Wszyscy: Babcia obiad gotowała
i tak wnuczka się pytała:
Babcia: Wnuczku, ty mój drogi,
jakie chcesz pierogi?
Wnuczek: Babciu, moja słodka,
dżemu włóż do środka!
Dzieci siedzą w kole. Pośrodku miejsce na krześle zajmuje dziecko – „babcia”. (6) każde
kolejne dziecko dodaje inne nadzienie (np. sera, mięsa, jagód, itp.) włóż do środka!”.
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„Leśniczówka”
Ilustrowanie ruchem treść opowieści.
W leśniczówce za lasem,
wyglądając przez okno,
szmer usłyszał leśniczy.
Zajączek stuka w drzwi:
O pomóż, pomóż, pomóż mi,
bo mnie myśliwy zastrzeli!
Pif-paf!
Chodź, zajączku, tu do mnie,
a ja ciebie obronie.
„Mam chusteczkę haftowaną” (zabawa tradycyjna)
Mam chusteczkę haftowaną, co ma cztery rogi,
kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi.
Tego kocham, tego lubię, tego pocałuję,
a chusteczkę haftowaną Tobie podaruję.
Dzieci stoją w kole, kołysząc się i śpiewając. Jedno dziecko trzyma w ręku chusteczkę i tań‑
czy w środku koła, wskazuje kolejne dzieci. Na koniec wybiera na swoje miejsce jedno
dziecko i podaje mu chusteczkę.
„Stoi różyczka w czerwonym wieńcu” (melodia tradycyjna)
Stoi różyczka w czerwonym wieńcu,
my się kłaniamy jako książęciu.
Ty, różyczko, dobrze wiesz, dobrze wiesz, dobrze wiesz,
kogo kochasz, tego bierz, tego bierz.
Dzieci w kole chodzą wokół dziecka z czerwoną opaską na głowie, klaszczą dziecku będą‑
cemu w środku koła, które wybiera sobie zmiennika, któremu przekazuje opaskę.
„Mało nas” (melodia tradycyjna)
Mało nas, mało nas do pieczenia chleba,
tylko nam, tylko nam ciebie (lub imię) tu potrzeba.
Wszystkie wymienione dzieci dołączają do koła. Zabawa kończy się, gdy wszystkie dzieci
są już w kole.
„Jawor, jawor” (zabawa tradycyjna)
Jawor, jawor
jaworowi ludzie,
co wy tu robicie?
Budujemy mosty
dla pana starosty.
Tysiąc koni przepuszczamy,
a jednego zatrzymamy.
Tysiąc koni przepuszczamy,
a jednego zatrzymamy.
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Dwoje dzieci staje naprzeciw siebie, tworząc most poprzez podanie sobie rąk podniesio‑
nych wysoko. Pozostałe dzieci w parach przechodzą pod mostem. Na słowa: „a jednego
zatrzymamy” – dzieci opuszczają ręce, łapiąc jedną z par. Złapane osoby tworzą „nowy
most”.
„Stary niedźwiedź” (zabawa tradycyjna)
Stary niedźwiedź mocno śpi. (x2)
My się go boimy,
na palcach chodzimy.
Jak się zbudzi, to nas zje! (x2)
Pierwsza godzina – niedźwiedź śpi,
druga godzina – niedźwiedź chrapie,
trzecia godzina – niedźwiedź łapie!
Wszyscy w kole trzymają za łapki misie i cicho śpiewając, chodzą na paluszkach wokół
„śpiącego” w środku dziecka – „niedźwiedzia”, następnie zatrzymują się i wyliczają kolejne
godziny. Pod koniec zabawy „niedźwiedź” budzi się i łapie jedno z dzieci. Złapana osoba
zostaje kolejnym „niedźwiedziem”. Na koniec zabawy Wróżka prosi dzieci o odniesienie
misiów na swoje miejsce.
„Kółko graniaste” (zabawa tradycyjna)
Kółko graniaste,
czworokanciaste.
Kółko nam się połamało,
cztery grosze kosztowało,
a my wszyscy, a my wszyscy
bęc, bęc, bęc, bęc!
Dzieci trzymając się za ręce chodzą w kole, śpiewając przy tym piosenkę. Na zakończenie
upadają na podłogę.
„Siała baba mak” (zabawa tradycyjna)
Dzieci ustawiają się w parach naprzeciw siebie, podają sobie skrzyżowane ręce i ustawiają
się w kierunku marszu. Chodzą, mówiąc rymowankę:
Siała baba mak, nie wiedziała jak,
a dziad wiedział, nie powiedział, a to było tak:
Siała baba...”.
Odwracają się w miejscu, nie puszczając rąk i powtarzają zabawę.
„Karuzela” (zabawa tradycyjna)
Chłopcy, dziewczęta dalej wszyscy w raz.
Karuzela czeka wzywa nas z daleka
starsi już poszli, a młodsi jeszcze nie.
Hej, hopsasa, jak ona szybko mknie!
Hej, dalej, dalej,
do zabawy spieszmy się.
Dzieci w kole poruszają się coraz szybciej.

59

,,Ciuciubabka”
Nauczyciel zawiązuje oczy chętnemu dziecku chustką lub szalikiem. Pozostałe dzieci stoją
wokoło i delikatnie obracają Ciuciubabką. Prowadzą z nią dialog.
Wszyscy – Babciu, babciu, na czym stoisz? Odpowiedź: – Na beczce.
Wszyscy – A co jest w tej beczce? Odpowiedź – Sól i kwas. (Kapusta i kwas.)
Wszyscy – No to babciu, goń ty nas! (To łapcie nas!)
Dzieci uciekają, a osoba, która zostanie złapana, zostaje Ciuciubabką.
„Pingwin” (zabawa tradycyjna)
Dzieci poruszają się gęsiego w kilkuosobowych zespołach, trzymając ręce na ramionach
kolegi, stojącego przed nim.
Na słowa: „O, jak przyjemnie i jak wesoło w pingwina bawić się, się, się...” – maszerują jedno
za drugim.
Na każde słowo „się” wykonują podskok obunóż.
Na słowa: „...Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa...” – wysuwają w bok kolejno prawą i lewą
nogę, opierając je na pięcie.
Na słowa: „...do przodu, do tyłu” – wykonują po jednym skoku obunóż w tył i w przód,
a na słowa „raz, dwa, trzy” – po jednym podskoku w miejscu.
„Stonoga” (wg M. Bogdanowicz)
Dzieci ustawiają się w rzędzie, trzymają się za ramiona i mówią:
Idzie, idzie stonoga, stonoga, stonoga (maszerują w rzędzie)
aż się trzęsie podłoga, podłoga (tupią, idąc)
bęc! (zatrzymują się)
Pierwsza noga, druga noga, trzecia noga, czwarta noga (odchylają nogi w bok)
iiii (ostatnie dziecko przebiega na początek i ono jest głową – prowadzi dzieci usta‑
wione w rzędzie).
Powtarzamy zabawę tak długo, aż wszystkie dzieci przebiegną na początek rzędu.
„Ojciec Wirgiliusz” (I) (melodia tradycyjna)
Dzieci chodzą w kole, jedno wybrane dziecko pokazuje ćwiczenie, np. podskoki, przysia‑
dy, pajacyki itd., które wszyscy naśladują.
Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje,
a miał ich wszystkich sto dwadzieścia troje.
Hejże dzieci, hejże ha, hejże ha, hejże ha,
róbcie wszystko to co ja, to co ja.
„Ojciec Wirgiliusz” (II) (melodia tradycyjna)
Dziecko, które jest Wirgiliuszem, naśladuje muzyka grającego na dowolnym instrumencie.
Pozostałe dzieci powtarzają te ruchy, a po piosence wyjaśniają, jaki naśladowały instru‑
ment, i podają jego nazwę. Jest to dobry moment, aby dzieci powiedziały, jak nazywamy
muzyka grającego na danym instrumencie.
„Ojciec Wirgiliusz” (III) (melodia tradycyjna)
Dzieci stoją w kole. Jedno z nich losuje kartkę z obrazkiem przedstawiającym instrument
muzyczny i pokazuje go grupie. Osoba, która prawidłowo poda nazwę instrumentu, zo‑
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staje ojcem Wirgiliuszem i wchodzi do środka koła. Śpiewając piosenkę, zamieniamy sło‑
wa: zamiast śpiewać „Ojciec Wirgiliusz”, śpiewamy „Ojciec/matka” i podajemy imię dziecka
stojącego w środku. Nowy ojciec Wirgiliusz pokazuje grę na danym instrumencie, którą
pozostali naśladują.
„Krasnoludki” (melodia tradycyjna)
Dzieci stoją w kole i pokazują zgodnie ze słowami piosenki:
My jesteśmy krasnoludki		 – pokazują na siebie
hopsasa, hopsasa!		 – podskakują obunóż z rękami
			 na biodrach
Pod grzybkami mamy budki,		 – dłonie złączone nad głową
hopsasa, hopsasa!		 – podskakują obunóż z rękami
			 na biodrach
Jemy mrówki, żabie łapki,		 – dłonie naprzemiennie dotykają ust
oj tak tak, oj tak tak!		 – kiwają głowami, ręce na biodrach,
			 odwracają się do osoby stojącej obok
A na głowach krasne (mamy) czapki		 – kładą ręce na głowę
to nasz znak, to nasz znak!		 – pokazują na siebie
Gdy kto zbłądzi, to trąbimy:		 – pokazują na innych
tru ru ru, tru ru ru!		 – zwijają obie dłonie w pięści i udają, że
			 trąbią
Gdy kto senny, to uśpimy: lu lu, lu lu lu. lu		 – składają dłonie stroną wewnętrzną
			 i przytulają do policzka raz do drugiego
Gdy kto skrzywdzi krasnoludka,
oj joj joj, oj joj joj!		 – wystawiają jedną nogę i opierają ją na
			 pięcie, grożą palcem
To zapłacze niezabudka: oj joj joj, oj joj joj! – pocierają piąstkami oczy.
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XVI. ZABAWY RELAKSACYJNE
„Idzie pani, wietrzyk wieje” – ćwiczenie relaksacyjne – masażyk (wg M. Bogdanowicz)
Idzie pani: tup, tup, tup
–
		
Dziadek z laską: stuk, stuk, stuk,
–
skacze dziecko: hop, hop, hop,
–
		
		
żaba robi długi skok.
–
		
Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu
–
kropi deszczyk: puk, puk, puk,
–
deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup –
a grad w szyby: łup, łup, łup.
–
Świeci słonko
–
wieje wietrzyk
–
pada deszczyk.
–
Czujesz dreszczyk?
–

na przemian uderzamy w plecy końcami
palców wskazujących
uderzamy jednym palcem
naśladujemy skoki, opierając dłoń na
przegubie i przenosząc punkt oparcia na
palce
uderzamy opuszkami palców w dwie
odległe części ciała
dmuchamy w jedno i drugie ucho dziecka
delikatnie stukamy wszystkimi palcami
uderzamy dłońmi zwiniętymi w miseczki
lekko uderzamy pięściami
ruchem okrężnym gładzimy plecy dłonią
dmuchamy we włosy
stukamy palcami
leciutko szczypiemy w kark

„Jesień” – ćwiczenie relaksacyjne – masażyk
(Bogdanowicz M., Rymowanki-przytulanki, Wydawnictwo Fokus, Gdańsk 2002)
Drzewom we włosy dmucha wiatr,
– dmuchamy we włosy
a deszczyk kropi: kap, kap, kap
– delikatnie opukujemy plecy
krople kapią równiuteńko,
szepczą cicho: „mój maleńki,
– głaszczemy po włosach i całym ciele
śpij już, śpij, śpij, już śpij, już śpij.”
Leci listek, leci przez świat,
– przesuwamy opuszkami palców po plecach
gdzieś tam na ziemię cicho spadł
– lekko naciskamy w jednym miejscu
leci drugi, leci trzeci
– przesuwamy opuszkami palców
		 po plecach dwa razy
biegną zbierać listki dzieci.
– szybko stukamy wszystkimi palcami
I z uśmiechem wszystkie liście
– głaszczemy dziecko po plecach
układają w piękne kiście.
								
(B. Kołodziejski)
„Sześć parasoli” – ćwiczenie relaksacyjne – masażyk
(Bogdanowicz M., Rymowanki-przytulanki, Wydawnictwo Fokus, Gdańsk 2002)
Dzieci dobierają się w pary. Jedno dziecko z pary leży na brzuchu, drugie siedzi obok
(zwrócenie twarzą do powieszonych na ścianie parasoli ze wzorami do wiersza) i słuchając
wiersza w wykonaniu J. Stuhra (z podkładem muzycznym), kreślą poszczególne wzory na
plecach dziecka. Potem następuje zmiana.
Kiedy deszcz na dworze pada,
to w szatni stoi kolorowych
parasoli gromada.
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Ten pierwszy w esy-floresy –
to parasol Teresy.
Drugi – czerwony w kółka –
to parasol Jurka.
Trzeci – beżowy w kropki –
to parasol Dorotki.
Czwarty – żółty w kwiatki –
to parasol Beatki.
Piąty – w ciapki zielony –
to parasol Ilony.
Szósty – niebieski w kratkę –
wybrał sobie Małgorzatkę.
Z Małgorzatką chodzi wszędzie
i czeka, aż deszcz będzie.
			
(A. Łada-Grodzicka)
„List do cioci Halinki” – ćwiczenie relaksacyjne – masażyk
(wg M. Bogdanowicz: Rymowanki – przytulanki, Wydawnictwo Fokus, Gdańsk 2002)
„Do cioci Halinki!		
Posyłam Ci malinki”.		
Maliny kłują,			
drapią
		
spadają
		
i się rozgniatają.		
Pakujemy maliny do pudełka,
naklejamy taśmę
znaczek,		
przybijamy pieczątkę
i… wysyłamy.		

– pisanie palcem po plecach dziecka
– kontynuujemy pisanie
– lekko kłujemy palcami
– drapiemy
– przesuwamy palce z góry na dół
– naciskamy dłońmi
– krzyżujemy ręce i nogi dziecka
– przesuwamy dłonią kilka razy po jego ciele
– dotykamy czoła dziecka płasko ułożoną dłonią
– lekko stukamy pięścią w czubek głowy
– popychamy dziecko na boki (robiąc kołyskę)

„Jabłuszka” – zabawa relaksacyjna do melodii ludowej Kujawiaczek (CD)
Dzieci leżą na podłodze. Z chwilą włączenia nagrania naśladują turlające się po trawie jabł‑
ko – wolno turlają się po podłodze. Podczas przerwy w nagraniu zatrzymują się, kładą na
plecach, lekko podkulają nogi i głaszcząc się po brzuchu oblizują usta.
„Jajko” – ćwiczenie relaksacyjne – masażyk (wg M. Bogdanowicz, Rymowanki – przytulanki, Wydawnictwo Fokus, Gdańsk 2002)
A to co? A to co?
Jajko drogą szło.		
Napotkało „patelnię”		
				
I udaje jajecznicę.		

– kroczymy palcami od dołu pleców ku górze
– na czubku głowy robimy okrężny ruch dłonią
zakończony lekkim stuknięciem
– i gładzący ruch od czubka głowy ku dołowi

„Pizza” – ćwiczenie relaksacyjne – masażyk
(wg M. Bogdanowicz, Opis i planowanie zajęć wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2005.)
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Dziecko leży na brzuchu.
Najpierw sypiemy mąkę,
–
		
zgarniamy ją
–
		
lejemy oliwę
–
		
dodajemy szczyptę soli
–
no... może dwie, trzy.
Wyrabiamy ciasto,
–
wałkujemy,
–
		
wygładzamy placek
–
i na wierzchu kładziemy:
pomidory,
–
		
krążki cebuli,
–
oliwki,
–
		
posypujemy serem
–
		
		
i… buch! Do pieca.
–
		
		
Wyjmujemy i kroimy:
–
dla mamusi, dla tatusia
dla babci, dla brata
dla Matyldy… a teraz
–
		
Polewamy keczupem
–
i …zjadamy…
–
Mniam, mniam, mniam.

przebieramy po jego plecach opuszkami
palców obu dłoni
brzegami obu dłoni wykonujemy ruchy
zagarniające
rysujemy palcem falistą linię, począwszy od
karku, aż do dolnej części pleców
lekko je szczypiemy
z wyczuciem „ugniatamy” boki dziecka
wodzimy dłońmi zwiniętymi w pięści po jego
plecach w górę i w dół
gładzimy je
delikatnie stukamy dłońmi zwiniętymi
w miseczki
rysujemy koła
naciskamy palcem w kilku miejscach (dziecko
samo wymyśla, co dodajemy do pizzy)
szybko muskamy dziecko po plecach
opuszkami palców obu dłoni (parmezanem,
mozzarellą)
przykrywamy sobą dziecko i na chwilę
pozostajemy w tej pozycji (dopóki dziecko
ma na to ochotę)
„kroimy” plecy brzegiem dłoni
dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki
pizzy
kreślimy palcem linię z pętelkami
gilgoczemy

„Świat przedszkolaka”
(Śpiewające Brzdące, Kaczka Kwaczka i jej paczka, Wydawnictwo Akord)
Dzieci siedzą w różnych miejscach sali ze skrzyżowanymi nogami. Każde dziecko powinno
trzymać w ręku dowolną zabawkę.
„tu siedzisz ty”
–
		
„tu siedzę ja”
–
„tam lala, a tam misiu”
–
„bawimy się, śmiejemy się,
choć inni nas nie słyszą”
–
		

dzieci wskazują na kolegę lub koleżankę
znajdującą się obok
wskazują na siebie
wskazują na salę
dzieci naśladują zabawę zabawką, którą
trzymają w ręku.
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„Obudźmy ducha Ziemi”
(wg I. Kunz, Odkrywanie ciszy, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2000.)
CD – utwór R. Dziekańskiego W lesie
Ćwiczenia odbywają się przy cicho odtwarzanej muzyce z płyty. Nauczyciel dzieli dzieci
na grupy (po ok. 5 osób). Jedno dziecko z grupy kładzie się pod kocem na brzuchu. Pozo‑
stali uczestnicy mogą teraz obudzić ducha Ziemi z głębokiego snu. Duch ten daje swoim
ciałem i ruchami do zrozumienia, czy mu się to podoba, czy też nie. Zostaje to wyjaśnione
jeszcze przed rozpoczęciem zabawy. Najpierw jest on delikatnie głaskany po nogach, ra‑
mionach, a potem po całym ciele. Następnie bębnimy po nim opuszkami palców. Później
naciskamy całymi powierzchniami dłoni, początkowo łagodnie, a potem coraz silniej. Na‑
uczyciel obserwuje reakcje ducha Ziemi, a kiedy widoczne będzie, że ma on już dosyć, pod
koc może wejść następny duch Ziemi.
„Urodziny Misia Zbycia” – ćwiczenie relaksacyjne – masażyk
(M. Bogdanowicz, Rymowanki – przytulanki, Wydawnictwo Fokus, Gdańsk 2002)
Na urodzimy Misia Zbycia
wszystkie zabawki biegną dzisiaj.
–
Sunie w podskokach kot pluszowy
–
		
i kroczy ciężko smok trójgłowy.
–
Bum, bum, bum
–
na bębnach grają,
wszyscy misiowi prezenty dają,
tra, ra, ra trąbka wtóruje,
–
misio się kłania, pięknie dziękuje.
Lalka Rozalka na paluszkach
–
wiruje wkoło niczym muszka.
–
Konik Pomponik człapie powoli,
–
bo go dziś trochę nóżka boli.
–
Bum, bum, bum
–
na bębnach grają,
wszyscy misiowi prezenty dają,
tra, ra, ra trąbka wtóruje,
–
Misio się kłania, pięknie dziękuje.
Pajacyk Ignacy bryka i bryka,
–
		
Koziołek Fikołek kozły fika,
–
		
różowe myszki przybiegają
–
„Sto lat!” misiowi zaśpiewają.
–
Bum, bum, bum
–
na bębnach grają,
wszyscy misiowi prezenty dają,
tra, ra, ra trąbka wtóruje,
–
Misio się kłania, pięknie dziękuje.
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szybko przebieramy palcami po plecach
naśladujemy podskoki, opierając dłoń
na nadgarstku i na czubkach palców
stukamy otwartą dłonią
trzykrotnie stukamy pięścią
trzykrotnie pukamy końcami palców
delikatnie kroczymy palcami
krążymy palcami po okręgu
stukamy otwartą dłonią
głaszczemy dziecko po nodze
trzykrotnie stukamy pięścią
trzykrotnie pukamy końcami palców
uderzamy końcami palców w
różnych miejscach
na przemian stukamy zaokrąglonymi
dłońmi
lekko, szybko przebieramy palcami
piszemy liczbę 100
trzykrotnie stukamy pięścią
trzykrotnie pukamy końcami palców
(D. Szlagowska)

„Tańcowały dwa Michały” – ćwiczenie relaksacyjne – masażyk
(wg M. Bogdanowicz, Rymowanki przytulanki, Wydawnictwo Fokus, Gdańsk 2002)
Tańcowały dwa Michały
Jeden duży, drugi mały.
Jak ten duży zaczął krążyć
To ten mały nie mógł zdążyć.

– rytmiczne przebieranie palcami po plecach dziecka
– zataczamy palcem duże koła
– szybciej zataczamy małe koła

„List do babci” – ćwiczenie relaksacyjne – masażyk
(wg M. Bogdanowicz Opis i planowanie zajęć wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki
Sherborne, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2005.)
Dzieci w parach, jedno zwrócone tyłem, drugie masuje jego plecy – „wygładza papier
listowy”.
Kochana babciu.
–
Kropka.
–
Piszę Ci, że
–
mamy w domu kota.
Kropka.
–
Kotek chodzi,
–
kotek skacze,
–
		
kotek drapie,
–
kotek chrapie.
–
Składamy list,
–
naklejamy znaczek
–
i zanosimy na pocztę.
–

piszemy palcem na plecach dziecka
z wyczuciem naciskamy plecy w jednym miejscu
kontynuujemy pisanie
znów stawiamy kopkę
kroczymy palcami
„skaczemy”, opierając dłoń na przemian
na przegubie i na palcach
delikatnie drapiemy dziecko po plecach
opieramy na nich głowę i udajemy chrapanie
krzyżujemy ręce dziecka
dotykamy jego czoła wewnętrzną stroną dłoni
bierzemy dziecko (za) ręce i spacerujemy z nim

Ćwiczenia relaksacyjne (CD z dowolną muzyką relaksacyjną)
Dzieci leżą na dywanie (materacach) i słuchają cicho nastawionej muzyki. Nauczyciel/
wróżka chodzi między dziećmi i muska je lekko po nogach, brzuchu, plecach wstążką
z krepiny.
Ćwiczenie relaksacyjne do utworu P. Czajkowskiego Taniec Cukrowej Wróżki (CD)
Kilkoro dzieci, jedno blisko drugiego kładzie się na brzuchu (ręce pod głowę). Dwie oso‑
by dorosłe masują plecy i nogi leżących żołędziami i kasztanami rozsypanymi na chuście
animacyjnej.
Zabawa relaksacyjna przy drugiej zwrotce piosenki Wesoła Wróżka
CD – akompaniament do piosenki Wesoła Wróżka, sł. B. Szurowska, muz. J. Pietrzak.
Dzieci leżą na plecach na dywanie symbolizującym puszysty śnieg i słuchając piosenki
w wykonaniu nauczyciela naśladują, że znaczą na śniegu gwiazdę śniegową (w takt mu‑
zyki wolno poruszają wyprostowanymi nogami i rękoma).
Zabawa integracyjna do piosenki Kołysanka (CD)
Na dużym materiale lub chuście animacyjnej kładziemy kilka pluszaków. W takt muzyki
dzieci kołyszą materiałem tak, by pluszaki kołysały się równo z muzyką i nie spadły na pod‑
łogę. Po zakończeniu piosenki kładziemy chustę na podłodze, a dzieci ostrożnie, tak by nie
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obudzić pluszaków chodzą naokoło chusty (skradają się na palcach, palec wskazujący na
ustach). Po zakończeniu piosenki „zasypiają” koło pluszaków.
„Lata osa koło nosa” – zabawa relaksująca – masażyk
(M. Bogdanowicz, Ruch i piosenka dla najmłodszych, FOKUS, Gdańsk 2002)
Nauczyciel recytuje wierszyk i demonstruje na jednym leżącym dziecku masażyk, a następ‑
nie proponuje, by dzieci dobrały się parami i naśladowały na zmianę gesty nauczyciela.
Lata osa, koło nosa, a on śpi.
Lata mucha koło ucha, a on śpi.
lata pszczoła koło czoła, a on śpi.
lata bąk koło rąk, a on śpi.
Przyleciał kruk, dziobem w bok stuk, stuk.
A on wstał i krzyknął: auaua.
„Deszczyk” – masażyk relaksacyjny
(J. Stadnicka, Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, WSiP, Warszawa 1998.)
Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko z pary kładzie się na brzuchu, drugie robi ma‑
saż. Po dwukrotnym wykonaniu masażu, następuje zamiana ról.
Tędy płynie rzeczka
idzie pani na szpileczkach
tu przebiegły konie
tędy przeszły słonie
w łódeczki
a tu idzie szczypaweczka
zaświeciły dwa słoneczka
spadł drobniutki deszczyk
czy przeszedł cię dreszczyk

–
–
–
–

rysowanie palcem od karku w dół wzdłuż kręgosłupa
dotykanie palcami wskazującymi
delikatne uderzanie piąstkami
oklepywanie pleców ku głowie dłońmi ułożonymi

–
–
–
–

umiarkowane szczypanie od dołu ku głowie
koliste ruchy otwartymi dłońmi
uderzanie wszystkimi palcami od dołu ku głowie
lekkie szczypanie karku

„Pogoda” – masażyk
Dzieci dobierają się w pary. Nauczyciel opowiada, a jedna osoba z pary przedstawia treść
opowiadania, dotykając ciała partnera.
Jest jesienny, pochmurny dzień. Wieje wiatr, początkowo łagodny, delikatnie owiewa Two‑
je ręce, plecy i nogi. Potem wzmaga się, kołysze Twoim ciałem na boki, do przodu i do tyłu.
Wiatr przygonił chmurkę, z której pierwsze krople deszczu spadają na Twoją głowę. Deszcz
szybko się wzmaga i strugi wody spływają Ci po plecach, ramionach i nogach. Wiatr, który
przechyla Twoje ciało na boki, w przód i w tył, przegania deszczową chmurkę, zza której
pokazuje się słonko. Jego promienie delikatnie muskają Twoją twarz. Dzieci zamieniają się
rolami. Opowiadanie można wzbogacić o nowe elementy.
,,Myjnia samochodowa” – zabawa integracyjna (wg M. Bogdanowicz)
Dzieci dobierają się czwórkami. Troje dzieci ustawia się w szeregu i staje w rozkroku, two‑
rząc myjnię (tunel). Czwarte dziecko jest samochodem, który wjeżdża do myjni – wchodzi
na czworakach do tunelu. Dzieci naśladują:
–– polewanie wodą 		 – gładzenie po plecach
–– skrapianie szamponem 		 – lekkie uderzanie opuszkami palców
–– szczotkowanie karoserii 		 – lekkie drapanie szybkimi ruchami
–– przecieranie szyb i lusterek		 – okrężne ruchy masujące uszy
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–– spłukiwanie wodą 		
– lekkie uderzanie opuszkami palców
–– suszenie samochodu 		
– pocieranie na przemian dłońmi.
Zabawę powtarzamy trzykrotnie, aby każde dziecko mogło odegrać rolę samochodu.
Trzeba zwrócić uwagę dzieciom, aby wszystkie ruchy były delikatne.
„Zwierzęta w blasku słońca” – ćwiczenie relaksacyjne do utworu R. Dziekańskiego Kraina marzeń (CD)
Dzieci siedzą naprzeciwko zawieszonych na tablicy ilustracji zwierząt. Kilkoro z dzieci
w takt muzyki wykonuje improwizację światłem: w dzień słoneczny puszczają lusterkiem
tzw. zajączki, w pochmurny dzień świecą latarkami i przyglądają się powstałemu „obrazo‑
wi”. Przy powtórzeniu zmiana ról. Dzieci ustawione w kole przekazują sobie niewidzialną
torbę listonosza, która najpierw jest bardzo ciężka, a później lekka.
„Król ciszy”
Dzieci siedzą w kręgu w ciszy. Nauczyciel zaczyna zabawę i wybiera to dziecko, które siedzi
najpiękniej wyprostowane, nie kręci się i nie rozmawia. Przekazuje mu koronę Króla ciszy.
Teraz „Król ciszy” wybiera następnego króla i oddaje mu koronę. Zabawa trwa tak długo,
aż wszystkie dzieci otrzymają koronę.
„Odpoczynek przy muzyce” (Marzenie miłosne nr 3, CD)
Dzieci dobierają się w pary. Jedna osoba z pary kładzie się na dywanie i słucha muzyki
z zamkniętymi oczami. Druga osoba gładzi partnera liściem po plecach.
„Ćwiczenie relaksacyjne” (Marzenie miłosne nr 3, CD)
Dzieci kładą się na plecach (ręce i nogi proste, przylegają do podłogi). Wyobrażają sobie,
że leżą na pięknym, puszystym śniegu i robią „orła”. W takt muzyki bardzo wolno porusza‑
ją na boki nogami i rękami, wyobrażając sobie, że są orłami szybującymi nad ośnieżoną
ziemią. Na koniec dzielą się swoimi wrażeniami – odpowiadają na pytania, np.: co widziały
podczas lotu, jak się czuły, czy muzyka pomagała im w locie itp.
„Ćwiczenie odprężające” (Marzenie miłosne nr 3, CD)
Dzieci dobierają się w pary: jedna osoba będzie zawodnikiem, druga – trenerem. „Zawod‑
nik” siada i opiera dłonie i stopy o podłogę (nogi zgięte w kolanach, ręce podparte z tyłu).
„Trener” w takt muzyki rozmasowuje zawodnikowi kolejno nogi (na wysokości łydek) i ręce
(od ramienia do nadgarstka). Potem „sportowcy” i „trenerzy” zamieniają się rolami.
„ZOO” – masażyk do fragmentu wiersza B. Kołodziejskiego
Dzieci dobierają się parami: jedno leży na brzuchu, drugie wykonuje masaż pleców kolegi.
Następuje zmiana ról.
Zoo
Tu w zoo zawsze jest wesoło,
– masujemy plecy otwartymi dłońmi
tutaj małpki skaczą wkoło,
– wykonujemy ruchy naśladujące skoki po okręgu
tutaj ciężko chodzą słonie,
– naciskamy płaskimi dłońmi
biegną zebry niczym konie,
– lekko stukamy pięściami
żółwie wolno ścieżką człapią,
– powoli, lekko przykładamy płaskie dłonie
w wodzie złote rybki chlapią. (...)
– muskamy raz wierzchem, raz wewnętrzną stroną
				
dłoni
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XVII. ZESTAWY ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH
Ćwiczenia gimnastyczne (zestaw 1)
• Zabawa orientacyjno-porządkowa ,,Zabawki”. Nauczyciel gra na dowolnym instrumen‑
cie perkusyjnym rytm do podskoków, dzieci podskakują swobodnie po sali. Kiedy mu‑
zyka milknie, postępują zgodnie z poleceniami: chodzą ciężko jak misie, tańczą lekko
jak lale, turlają się jak piłki, podskakują jak pajacyki.
• Ćwiczenie wyprostne ,,Marsz wielkoludów”. Dzieci chodzą na palcach, jednocześnie wy‑
ciągając ręce do góry i naśladując wielkoluda.
• Ćwiczenie z elementem skoku ,,Skoki zająca”. Dzieci naśladują ruchy zająca, przenosząc
ręce do przodu z jednoczesnym prostowaniem nóg.
• Ćwiczenie mięśni brzucha ,,Jazda na rowerze”. Dzieci leżą na plecach z nogami ugię‑
tymi i uniesionymi nad podłogę. Naśladują jazdę na rowerze, zataczając jednocześnie
stopami obszerne koła. Jadą w normalnym tempie, potem powoli (pod górkę) i szybko
(z górki).
• Ćwiczenie równowagi ,,Bociany na łące”. Dzieci stają wyprostowane i naśladują bociana,
unosząc jedną nogę do góry z jednoczesnym rozłożeniem rąk w bok. Starają się utrzy‑
mać się w tej pozycji jak najdłużej. Zmieniają nogę i powtarzają ćwiczenie kilkakrotnie.
• Ćwiczenie stóp ,,Stopa za stopą”. Dzieci chodzą po sali stopa za stopą, odliczając po sześć
stóp, a następnie stają na jednej nodze jak bocian, z jednoczesnym uniesieniem rąk. Po‑
wtarzając ćwiczenie, odmierzają sześć stóp i zmieniają nogę, na której stał bocian.
• Ćwiczenie wyciszające „Marsz w parach”. Dzieci maszerują w parach po obwodzie koła
z jednoczesnym głośnym przeliczaniem kroków do sześciu, następnie zatrzymują się na
chwilę i znów maszerują.
Ćwiczenia gimnastyczne z balonami (zestaw 2)
• Zabawa orientacyjno-porządkowa „Sprzątamy balony”. Dzieci chodzą po sali między
rozrzuconymi nadmuchanymi balonami. Na dźwięk trójkąta każde dziecko podnosi wy‑
brany balon i podrzuca nim do momentu, gdy ucichnie dźwięk instrumentu. Zabawę
powtarzamy.
• Ćwiczenie tułowia – skłony w przód. Każde dziecko stoi w rozkroku i trzyma oburącz
balon w górze. Na sygnał trójkąta kładzie balon między nogami na podłodze, prostuje
się i unosi ręce w górę. Na kolejny sygnał trójkąta robi skłon, podnosi balon z podłogi
i unosi go w górę nad głowę. Zabawę powtarzamy.
• Ćwiczenie mięśni brzucha w parach. Dzieci siadają na podłodze naprzeciwko siebie
z nogami wyprostowanymi w rozkroku. Trzymają oburącz jeden balon i kolejno lekko
go popychają – jedna osoba się odchyla do tyłu, druga robi lekki skłon w siadzie.
• Ćwiczenie tułowia – skręty. Dzieci ustawione w rzędzie, w niewielkich odstępach. Pierw‑
sze dziecko trzyma balon i wykonując skręt tułowia (na prawo), przekazuje go następnej
osobie w rzędzie, ta wykonuje skręt i podaje dalej, aż do ostatniej osoby. Powtarzamy
zabawę, zmieniając kierunek skrętu.
• Ćwiczenie z elementem czworakowania. Każde dziecko przechodzi z jednego końca sali
na drugi na czworakach i popycha balon głową.
• Ćwiczenie o nieznacznym ruchu. Dzieci ustawione w rzędzie podają sobie balon nad
głowami.
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• Ćwiczenie uspokajające. Dzieci w siadzie skrzyżnym układają balon na nogach i delikat‑
nie wystukują podany przez nauczyciela rytm otwartą dłonią.
Ćwiczenia gimnastyczne z kulami z papieru (zestaw 3)
• Ćwiczenia oddechowe. Dzieci stoją swobodnie na dywanie, otrzymują kartki z gazet
dużego formatu. Trzymają kartki przed sobą, wciągają powietrze nosem i wypuszczają
ustami tak, aby kartki się poruszały.
• Zabawy ruchowe „Zabawy na śniegu”. Dzieci naśladują czynności związane z zabawami
na śniegu:
–– jazdę na nartach (stają na kartkach papieru i naśladują sposób poruszania się na nar‑
tach)
–– skoki przez zamarznięte kałuże (rozkładają na podłodze gazety i przeskakują przez nie
obunóż)
–– lepienie śniegowych kul (zgniatają kartki i podrzucają je, starając się złapać).
• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dzieci stoją prosto i przekładają kulki z ręki do
ręki: przed sobą i za plecami. Następnie stają na jednej nodze, przekładając kulkę pod
kolanem, potem zmieniają nogę.
• Ćwiczenie mięśni brzucha. Dzieci siedzą z nogami wyprostowanymi, ręce oparte z tyłu;
przed stopami leży „śniegowa kula”. Dzieci mają za zadanie przenosić złączone stopy
nad „kulą” raz na jedną, raz na drugą stronę.
• Ćwiczenie z elementem rzutu. Dzieci łączą się w pary, siadają przed sobą w siadzie
skrzyżnym w niewielkiej odległości i starają się wrzucić kulkę między kolana partnera.
Jedna osoba staje w rozkroku, robiąc ze swoich nóg bramkę, a druga stara się trafić do
bramki. Następuje zmiana miejsc. Na koniec wszyscy wrzucają swoje kulki do obręczy.
• Ćwiczenie z elementem turlania i czworakowania. Dzieci na czworakach naśladują
wchodzenie na wysoką i stromą górę, a następnie turlają się z niej z rękami wyprosto‑
wanymi nad głową.
• Ćwiczenia wyciszające (CD – F. Liszt – Marzenie miłosne). Podczas słuchania muzyki dzie‑
ci leżą na plecach, zamykają oczy i bardzo powoli poruszają rękami i nogami, naśladując
robienie orła na śniegu.
Ćwiczenia gimnastyczne z szarfami (zestaw 4)
• Zabawa orientacyjno-porządkowa „Smoki do jamy”. Dzieci udają, że są smokami – cho‑
dzą na czworakach po całej sali, omijając leżące szarfy. Na hasło nauczyciela: „Smoki
do jamy” – przechodzą przez najbliżej leżącą szarfę i odkładają ją na miejsce. Zabawę
powtarzamy.
• Ćwiczenie – skręty tułowia. Dzieci siedzą na podłodze z wyprostowanymi nogami, robią
skręt ciała – kładą szarfę za plecami na podłodze, następnie robią skręt w drugą stronę
i zabierają szarfę z podłogi. Ćwiczenie powtarzamy.
• Ćwiczenia z elementem przeskoku. Dzieci kładą szarfę na podłodze i przeskakują przez
szarfę obunóż raz z jednej, a raz z drugiej strony.
• Ćwiczenie mięśni brzucha. Dzieci leżą na brzuchu z wyprostowanymi rękami, w których
trzymają szarfę. Na klaśnięcie nauczyciela unoszą szarfę nad podłogę i odpoczywają.
Powtarzamy ćwiczenie kilka razy.
• Zabawa „Ogonki”. Dzieci dobierają się parami i wkładają swoje szarfy z tyłu za spodenki tak,
aby znaczna część szarfy zwisała. Starają się zabrać szarfę koledze – wykonują kilka prób.
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• Ćwiczenie zapobiegające płaskostopiu. Dzieci siedzą podparte rękami z tyłu i palcami
stóp chwytają szarfę, którą unoszą w górę i puszczają na podłogę. Zmieniają nogę wy‑
konującą ćwiczenie kilka razy.
• Ćwiczenie z elementem celowania. Dzieci zwijają szarfę w rulon, a następnie z wyzna‑
czonego miejsca wrzucają szarfy do pojemnika (kosza, skrzynki).
Ćwiczenia gimnastyczne z woreczkami (zestaw 5)
• Zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci maszerują po całej sali, na sygnał słowny na‑
uczyciela ustawiają się w szeregu. Nauczyciel staje na początku i podaje kolejne wo‑
reczki gimnastyczne. Stojący przekazują sobie woreczki, a ostatnia osoba zatrzymuje
woreczek. Kolejne osoby od końca szeregu zatrzymują woreczki.
• Ćwiczenia kształtujące tułów w płaszczyźnie strzałkowej. Dzieci trzymają woreczek
w obu dłoniach, unoszą go w górę i odchylają się mocno do tyłu, a następnie w przód
do podłogi. Podczas ćwiczenia starają się, by woreczek nie wypadł im z rąk.
• Ćwiczenie z elementem równowagi. Dzieci kładą sobie woreczek na głowie i wykonują
kilka przysiadów tak, aby woreczek nie spadł na podłogę.
• Zabawa bieżna. Dzieci ustawione w rzędzie biegną kolejno na sygnał dany przez na‑
uczyciela, np. klaśnięcie i wrzucają woreczki do ustawionego kosza w drugim końcu sali.
Wracają na czworakach, a kolejna osoba z rzędu dotyka wracającego dziecka, biegnie
do kosza, zostawia swój woreczek i wraca na czworakach.
• Ćwiczenie z elementem rzutu. Dzieci dobierają się w kilkuosobowe grupy, ustawiają
jedno za drugim i rozstawiają nogi. Pierwsza osoba pochyla się do przodu i rzuca wo‑
reczkiem w tunel z nóg. Przechodzi do tyłu, podnosi swój worek i staje na końcu. Kolej‑
ne osoby powtarzają to samo ćwiczenie.
• Ćwiczenia o nieznacznym ruchu. Dzieci przekładają woreczek z jednej ręki do drugiej
za plecami i z przodu.
• Ćwiczenia uspokajające. Dzieci kładą się na plecach z woreczkiem na brzuchu. Oddy‑
chają przeponą tak, aby woreczek wyraźnie się unosił i opadał.
Ćwiczenia gimnastyczne z krążkami (zestaw 6)
• Zabawa bieżna z ćwiczeniami ortofonicznymi „Samochody”. Dzieci otrzymują krążki –
kierownice samochodów. Kiedy nauczyciel unosi zielony krążek – „auta” jadą, a kiedy
czerwony – zatrzymują się. Dzieci reagują na sygnał wzrokowy.
• Ćwiczenie wyprostne. Dzieci chodzą z krążkiem na głowie, zachowując prawidłową po‑
stawę ciała i starają się, aby krążek nie spadł na podłogę.
• Ćwiczenie mięśni brzucha. Dzieci w siadzie prostym wkładają krążek między stopy,
opierają dłonie z tyłu i unoszą nogi do góry ze złączonymi kolanami, starając się, aby
krążek nie wypadł.
• Ćwiczenie mięśni nóg. Dzieci siedzą z nogami wyprostowanymi, ręce oparte są z tyłu,
przed stopami leży krążek. Zadaniem dzieci jest przenosić złączone stopy raz na jedną,
raz na drugą stronę.
• Ćwiczenie z elementem podskoku. Krążki leżą na podłodze, a dzieci biegają po całej sali
i przeskakują przez nie tak, aby je ominąć.
• Ćwiczenia tułowia. Dzieci klęczą w klęku podpartym z dłońmi skierowanymi do środ‑
ka, przed nimi leżą krążki. Uginając ręce w łokciach, starają się dotknąć czołem do
krążka.
71

• Ćwiczenie stóp. W siadzie prostym, z dłońmi podpartymi z tyłu, dzieci chwytają krążek
między stopy i starają się przewrócić go na drugą stronę.
• Spokojny marsz dookoła sali. Dzieci maszerują po sali i wystukują na krążkach prosty
rytm podany przez nauczyciela.
Ćwiczenia gimnastyczne z tarczami (zestaw 7)
• Zabawa orientacyjno-porządkowa. Nauczyciel rozkłada na podłodze tyle tarcz, ile jest
dzieci. Uderza w tamburyn, a dzieci maszerują po sali, omijając tarcze. Na przerwę
w graniu każde dziecko podnosi jedną tarczę, kładzie ją na głowie i maszeruję tak, by
tarcza nie spadła na podłogę.
• Ćwiczenie mięśni brzucha. Dzieci siedzą na podłodze z wyprostowanymi nogami. Wkła‑
dają tarczę między stopy, odchylają tułów lekko do tyłu i podpierają się na łokciach
o podłogę. Starają się unosić wyprostowane nogi z tarczą nad podłogę. Ćwiczenie po‑
wtarzamy kilka razy, pamiętając o odpoczynku między kolejnymi powtórzeniami.
• Ćwiczenie równowagi. Dzieci stają na jednej nodze, drugą zginają, unoszą i kładą na niej
krążek. Utrzymują równowagę przez chwilę, starając się, aby krążek nie spadł.
• Ćwiczenie mięśni nóg i brzucha. Dzieci siadają na krążku i nogami ugiętymi w kolanach
odpychają się piętami. Jadą na krążku do tyłu. Rękami chwytają się pod uda lub podpie‑
rają się nimi z boku dla zachowania równowagi.
• Ćwiczenie koordynacji słuchowo-ruchowej. Dzieci kładą krążek na podłodze i stają
obok. Nauczyciel prosi, by usiadły po turecku na krążkach jedynie na sygnał słowny
„już”, a wstały na klaśnięcie. Podaje jednak mylne sygnały, na które dzieci nie powinny
reagować, np.: „start”, „tak”, uderzenie w bębenek, tupnięcie itp.
• Ćwiczenie relaksacyjne. Nauczyciel prosi, by dzieci ustawiły się w kole i zrobiły cztery
kroki do tyłu. Następnie dzieci kładą się na brzuchu głową do środka koła, wyciągają
ręce do przodu i kładą przed sobą tarcze. Dzieci zamykają oczy i chwilę leżą w ciszy. Na‑
uczyciel kolejno dotyka dzieci, a one cicho wstają, podnoszą tarczę i układają w środku
koła jedną na drugiej (układają piramidę) i dołączają do nauczyciela, tworząc wąż.
Ćwiczenia gimnastyczne z szarfami (zestaw 8)
• Zabawa orientacyjno-porządkowa ,,Znajdź sobie parę”. Dzieci otrzymują szarfy w dwóch
kolorach i biegają swobodnie po sali. Na dźwięk instrumentu dobierają się w pary tak,
aby w parze znajdowały się dzieci z takimi samymi kolorami szarf. Zabawę powtarzamy
kilka razy.
• Ćwiczenie równowagi. Na podłodze ułożone są szarfy w jednej linii. Zadanie dzieci po‑
lega na przejściu po nich stopa za stopą.
• Ćwiczenie mięśni nóg. Dzieci leżą na plecach z ugiętymi nogami, między palcami obu stóp
zaczepiona jest szarfa, która tworzy łańcuch w rowerze. Dzieci podnoszą nogi i zataczają
stopami kółka (pedałują na rowerze), starając się, aby szarfa nie wypadła spod palców.
• Ćwiczenie tułowia. Dzieci rozkładają przed sobą szarfę, tworząc z niej koło. Wchodzą do
środka koła stopami i przekładają ją od dołu do góry (od stóp do głowy), a następnie
kładą ją na podłodze.
• Ćwiczenia z elementem podskoku. Dzieci wskakują do ułożonego z szarfy koła i wy‑
skakują z niego, starając się nie dotknąć szarfy stopami. Następnie nauczyciel układa
w dwóch rzędach po cztery szarfy w odległości ok. 25 cm. Dzieci powinny przeskoczyć
obunóż przez wszystkie szarfy w swoim rzędzie.
72

• Zabawa bieżna ,,Zaprzęgi” (akompaniament do piosenki Sanna, CD). Dzieci dobierają
się trójkami. Dwoje z nich tworzy zaprzęg, podając sobie ręce. Do środka kółka wchodzi
trzecia osoba, która jest Złotowłosą. Przy akompaniamencie do piosenki dzieci poru‑
szają się cwałem bocznym. Na przerwę w muzyce zamieniają się rolami. Powtarzamy
zabawę trzy razy.
• Ćwiczenie stóp. Dzieci siedzą na podłodze, w siadzie podpartym, podnoszą palcami
stóp szarfę do góry raz jedną, raz drugą stopą.
• Ćwiczenie oddechowe. Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym (plecy proste) i trzymają
w jednej dłoni szarfę tak, aby jej koniec zwisał luźno na wysokości ust. Wciągają powie‑
trze nosem, a następnie wydmuchują je na szarfę tak, aby się poruszała.
• Ćwiczenie z elementem wspięcia na palce. Dzieci maszerują po obwodzie koła,
trzymając szarfy między dłońmi. Na polecenie nauczyciela unoszą szarfy do góry
z jednoczesnym wspięciem na palce, a następnie opuszczają w dół, idąc na całych
stopach.
Ćwiczenia gimnastyczne z nazywaniem części ciała (zestaw 9) (wg W. Sherborne)
Dzieci wykonują następujące ćwiczenia wg opisu nauczyciela:
• „Wyczuwanie tułowia” (kładą się na plecach i ślizgają się po podłodze, a następnie robią
to samo na brzuchu).
• „Wyczuwanie całego ciała” (leżą na podłodze z rękami wzdłuż ciała, naprężając i rozluź‑
niając mięśnie, a następnie turlają się z rękoma uniesionymi do góry).
• „Wyczuwanie nóg” (w siadzie ugiętym z dłońmi opartymi z tyłu dotykają palcami stóp
podłogi, uderzają o podłogę piętami i całą stopą).
• „Wyczuwanie łokci” (w siadzie rozkrocznym z ugiętymi kolanami dotykają naprzemien‑
nie łokciami kolan).
• „Wyczuwanie nóg w ruchu” (chodzą po sali na sztywnych nogach, bez zginania kolan).
• „Świadomość kolan” (maszerują po sali, wysoko unosząc kolana).
• „Wyczuwanie bioder” (kręcą się wokół własnej osi, siedząc na podłodze na poślad‑
kach).
• „Wyczuwanie środka ciała, łokci i kolan” (zwijają się w kłębek jak zasypiające zwierzęta,
a następnie przechodzą do klęku podpartego). Jedno dziecko leży na plecach na kocy‑
ku, a drugie je ciągnie po śliskiej podłodze, trzymając za brzeg koca. Następnie zmiana.
Ćwiczenia z krążkami gimnastycznymi (zestaw 10)
• Zabawa orientacyjno-porządkowa „Rodzinki”. Dzieci ustawione w szeregu otrzymują od
nauczyciela krążki w różnych kolorach. Nauczyciel gra na tamburynie, a dzieci biegają
po sali. Gdy dźwięk ucichnie, dobierają się według kolorów krążków i tworzą koła, trzy‑
mając krążki. Zabawę powtarzamy.
• Ćwiczenia tułowia. Każde dziecko chwyta krążek obiema rękami i unosi go nad głowę,
stojąc w rozkroku. Na komendę pochyla się kilka razy do przodu i na boki. Trzymając
krążek w obu rękach na wysokości piersi, robi skręt tułowia w lewą i w prawą stronę. Na
koniec kładzie krążek przed stopami i robi skłon w przód z wyprostowanymi nogami,
starając się położyć dłonie w środku krążka. Ćwiczenie powtarzamy.
• Zabawa „Wiosenny deszczyk”. Przy dźwiękach tamburyna dzieci maszerują z krążkami
nad głową w wystukiwanym rytmie, spadających kropli deszczu. Na przerwę w graniu
układają na podłodze po kilka krążków jeden za drugim. Przechodzą przez utworzone
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kałuże w rozkroku tak, aby ich nie nadepnąć. Nauczyciel gra ponownie, a dzieci podno‑
szą z podłogi krążki i maszerują dalej.
Ćwiczenia mięśni brzucha. Dzieci siadają na podłodze i zakładają krążki na stopy. Lekko
odchylają się do tyłu i podpierają rękami za plecami. Kilka razy unoszą stopy nad ziemię.
Następnie kładą krążek na podłodze i przesuwają go w przód i w tył raz jedną, raz drugą
stopą.
Ćwiczenia z elementem celowania. Dzieci są ustawione w rzędzie i celują kolejno do
obręczy na podłodze. Podczas kolejnych powtórzeń nauczyciel zwiększa odległość do
obręczy.
Ćwiczenia z elementem skoku. Dzieci kładą krążki na podłodze i na klaśnięcie wskakują
do środka obunóż, a następnie na jednej nodze.
Zabawa ruchowa z elementem biegu „Domki”. Dzieci kładą krążki na podłodze i stają
w swoim „domku”. Na klaśnięcie biegają po sali, omijając „domki”. Nauczyciel zabiera
jeden krążek z podłogi. Na kolejne klaśnięcie przykucają w najbliższym „domku”. Dziec‑
ko, dla którego zabrakło „domku”, staje obok nauczyciela i teraz ono zabiera kolejny
krążek. Podczas kolejnych powtórzeń krążki zabierają z podłogi wszystkie dzieci bez
„domków”.
Spokojny marsz dookoła sali. Dzieci maszerują zgodnie z poleceniem nauczyciela: do
przodu, na palcach, na piętach, na krawędziach zewnętrznych i wewnętrznych, do tyłu
i wracają do marszu w przód.

Ćwiczenia gimnastyczne z obręczami (zestaw 11)
• Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kwiaty”. Nauczyciel rozkłada na podłodze obręcze
w różnych kolorach. Dzieci maszerują przy dźwiękach tamburyna między nimi. Na prze‑
rwę w grze podchodzą do wybranej obręczy, chwytają ją oburącz i podnoszą na wyso‑
kość pasa. Na hasło: „Kwiaty zasypiają” pochylają się do przodu, a na hasło: „Kwiaty się
budzą” – odchylają tułów i głowę lekko do tyłu. Gdy nauczyciel zaczyna ponownie grać
na tamburynie, dzieci maszerują między obręczami, a na kolejną przerwę podchodzą
do innej obręczy.
• Zabawa z elementem czworakowania „Przejście przez tunel”. Każdą obręcz opartą
o podłogę trzyma dwoje dzieci. Pozostałe dzieci przechodzą na czworakach przez po‑
wstały tunel. Po przejściu przez tunel zamieniają się rolami. Ćwiczenie powtarzamy kilka
razy.
• Zabawa zręcznościowa „Toczenie obręczy”. Dzieci dobierają się w pary i ustawiają
w pewnej odległości naprzeciw siebie. Toczą kilkakrotnie obręcze do siebie.
• Zabawa z elementem przysiadu. Dwoje dzieci trzyma obręcz oburącz i na polecenie
nauczyciela jednocześnie robi przysiad i wstaje.
• Zabawa bieżna „Wyścig”. Nauczyciel wybiera po dwie pary dzieci, które tworzą załogi –
jedno dziecko z pary trzyma obręcz od środka, drugie trzyma ją z zewnątrz. Na klaśnię‑
cie ruszają, obiegają pachołki i wracają.
• Zabawa z elementem marszu wokół obręczy. Dzieci ustawiają się przy wybranych obrę‑
czach, chwytają je ręką i maszerują zgodnie z poleceniem nauczyciela: w przód, na pal‑
cach, na piętach, na krawędziach stóp, w tył do kierunku marszu. Następnie trzymając
obręcz drugą ręką, powtarzają ćwiczenia.
• Zabawa relaksacyjna. Dzieci maszerują między obręczami, leżącymi na podłodze. Na
sygnał nauczyciela (klaśnięcie) wybierają obręcz, wokół której siadają skrzyżnie z wy‑
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prostowanymi plecami, ręce na kolanach. Na dwa klaśnięcia pochylają się i kładą dłonie
w środku obręczy, nisko pochylają głowę i odpoczywają.
Ćwiczenia gimnastyczne z piłkami (zestaw 12)
• Zabawa orientacyjno-porządkowa „Tworzymy pary”. Dzieci biegają swobodnie po sali,
a na sygnał nauczyciela (klaśnięcie) ustawiają się przed nauczycielem. Każde dziecko
dostaje piłkę.
• Zabawa z elementem rzutu i chwytu „Rzuć i złap”. Na sygnał, np. uderzenie w bębe‑
nek, każde dziecko biega z piłką i stara się jej nie zgubić, na klaśnięcie zatrzymuje się
i podrzuca piłkę w górę, starając się ją złapać.
• Ćwiczenia tułowia „Slalom piłki”. Dzieci pochylają się i toczą piłkę po podłodze, robiąc
kółka dookoła każdej nogi, po chwili odpoczynku zabawę powtarzamy.
• Ćwiczenie mięśni grzbietu „Piłka w górę”. Dzieci leżą na podłodze, na brzuchu z wy‑
prostowanymi rękami przed sobą, trzymają piłkę oburącz i na klaśnięcie nauczyciela
unoszą ją lekko nad podłogę, odpoczywają chwilę i kilkakrotnie powtarzają ćwicze‑
nie.
• Ćwiczenie równowagi. Nauczyciel rozkłada na podłodze linkę, a dzieci kolejno, trzy‑
mając piłkę w obu rękach, idą wzdłuż niej stopa za stopą.
• Ćwiczenia tułowia – skręty boczne. Dzieci siadają w rozkroku i przekładają piłkę raz
z boku jednej nogi, między nogami, z boku drugiej nogi i powtarzają ćwiczenie w drugą
stronę.
• Zabawa z elementem rzutu do bramki. Dzieci podchodzą do linii utworzonej z linki
i rzucają piłkami do bramki.
• Zabawa w kole z piłkami. Dzieci tworzą koło i siadają w rozkroku tak, aby ich stopy do‑
tykały stóp kolegów, i toczą swoje piłki do innych; nauczyciel zabiera ze środka koła
kolejne piłki, aż do momentu, gdy zostanie tylko jedna; wówczas dzieci przekazują ją
sobie w kole z rąk do rąk.
Ćwiczenia gimnastyczne z kolorowymi chustkami (zestaw 13)
• Marsz po odwodzie koła ze swobodnymi wymachami chusteczek.
• Zabawa ruchowa z chustkami ,,Taniec motyli” (Walc kwiatów, CD). Dzieci, słuchając
utworu, swobodnie naśladują motyle fruwające po łące, poruszając chustkami. Kiedy
muzyka cichnie, rozkładają chustki na dywanie, siadają na nich (siad skrzyżny) i prostują
plecy. Oddychają swobodnie, wciągając powietrze nosem i wypuszczając buzią (naśla‑
dują wąchanie kwiatów).
• Ćwiczenie z elementem podskoku. Dzieci obiema dłońmi zwijają mocno chusteczki,
a następnie wyrzucają je w górę i podskakują tak, aby złapać je jak najwyżej.
• Wymachy rąk. Prawa ręką trzyma chustkę, lewa jest oparta na biodrze, plecy proste.
Dzieci wykonują duży krok w prawo z jednoczesnym wymachem ręki, trzymającej
chustkę w tym samym kierunku, a następnie jeden krok w lewo. Po kilku powtórzeniach
zmiana ręki trzymającej chustkę.
• Krążenie ramion. Dzieci stoją w rozkroku, plecy proste. Trzymając chustkę w prawej dło‑
ni, zataczają wyprostowaną ręką duże koło do tyłu. Następnie przekładają chustkę do
lewej ręki i powtarzają ćwiczenie.
• Ćwiczenia z elementem przeskoku. Dzieci kładą chustki na podłodze i przeskakują przez
nie obunóż, raz z jednej, raz z drugiej strony.
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• Zabawa bieżna „Ogonki”. Dzieci dobierają się parami i wkładają chustki z tyłu za spoden‑
ki tak, aby znaczna część zwisała. Starają się zabrać chustkę koledze.
• Ćwiczenia rozciągające mięśnie klatki piersiowej. Dzieci siedzą (siad ugięty), plecy wy‑
prostowane. Jedna ręka jest wyciągnięta w górę i na skos, druga ręka w dół i na skos.
Ręce spotykają się na wysokości klatki piersiowej, następuje przekazanie chusteczki.
• Ćwiczenia wzmacniające. Dzieci leżą na brzuchu, nogi wyprostowane i złączone, głowa
uniesiona, w rękach wyciągniętych do przodu trzymają chustkę. Starają się chwilę wy‑
trzymać w tej pozycji, a następnie odpoczywają.
• Ćwiczenie stóp. Dzieci stoją, przed nimi leżą chustki. Starają się złapać chustki palcami
stóp i podnieść do góry. Następuje zmiana nogi.
• Ćwiczenie mięśni nóg. Dzieci, maszerując, unoszą kolana wysoko do góry i starają się
przełożyć chustkę raz pod prawym, raz pod lewym kolanem.
Ćwiczenia gimnastyczne z chustą animacyjną (zestaw 14)
• Zabawa organizacyjno-porządkowa. Nauczyciel rozkłada chustę na podłodze, dzieci
maszerują wokół niej. Na sygnał (uderzenie w bębenek) zatrzymują się, chwytają brzegi
i wachlują chustą.
• Ćwiczenia z elementem przysiadu i wyprostu. Dzieci trzymają za brzegi chusty i na sy‑
gnał (klaśnięcie) jednocześnie kucają, a na dwa klaśnięcia wstają, unosząc wysoko chu‑
stę. Zadanie powtarzamy.
• Ćwiczenia z elementem marszu. Dzieci, trzymając chustę jedną ręką, maszerują w pra‑
wą stronę; na hasło: „Zmiana kierunku” zmieniają kierunek marszu.
• Ćwiczenia z elementem biegu. Dzieci unoszą i opuszczają chustę. Gdy chusta jest w gó‑
rze, przebiegają pod nią, zgodnie z poleceniami nauczyciela: przebiegają ci, którzy mają
siostrę; którzy mają ciemne włosy, którzy mają dziś coś zielonego; ci, którzy mają psa;
którzy lubią szpinak itp.
• Zabawa „Przerzuć piłkę”. Dzieci trzymają chustę, na której znajduje się piłka. Starają się,
unosząc chustę, by piłka nie spadła na podłogę.
• Zabawa „Rekin”. Dzieci siedzą w kręgu, trzymając chustę na wysokości barków. Jedno
dziecko pod chustą jest rekinem, który poluje na pozostałych. „Rekin” wciąga pod chus‑
tę kolejne osoby, które też stają się rekinami. Na koniec każdy jest rekinem.
• Zabawa „Rybak i rybka”. Dzieci falują chustą. Pod chustą są dwie osoby – „rybka” i łapiący
ją „rybak”. Po złapaniu następuje zmiana par.
• Zabawa relaksacyjna „Tęczowy kwiat”. Na środku chusty dzieci kolejno siadają na pię‑
tach dzieci i unoszą wyprostowane ręce. Pozostali delikatnie owijają siedzącego, luźno
trzymając chustę za brzegi i idąc w jedną stronę. Potem jednocześnie bardzo energicz‑
nie rozciągają chustę (osoba w środku obraca się na chuście).
• Składanie chusty. Dzieci rozkładają chustę na podłodze, chwytają za uchwyty i składają
ją na pół. Następnie składają kolejne trójkąty na siebie, aż chusta zostanie złożona.
Ćwiczenia z laskami gimnastycznymi (zestaw 15)
• Zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci maszerują po sali z laskami. Nauczyciel wy‑
klaskuje prosty rytm, a dzieci zatrzymują się i wystukują go o podłogę.
• Ćwiczenia kształtujące tułów. Dzieci, trzymając oburącz laskę gimnastyczną przed sobą,
wykonują skłony w przód, a następnie skłony w bok.
• Ćwiczenia z elementem czworakowania. Dzieci ustawiają się w rzędzie i kolejno prze‑
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chodzą na czworakach przez ulicę ułożoną na podłodze z lasek gimnastycznych. Wraca‑
ją na swoje miejsce, maszerując bokiem.
Ćwiczenia mięśni brzucha. Dzieci siedzą na podłodze z nogami ugiętymi w kolanach,
podpierają się z tyłu rękami. Laskę gimnastyczną kładą przed sobą i przetaczają ją sto‑
pami do przodu i z powrotem.
Zabawa w kole. Dzieci stoją w kole i przekazują sobie laskę gimnastyczną jako zaczaro‑
waną pałeczkę. Ten, u kogo w ręku zostanie laska gimnastyczna, gdy klaśnie nauczyciel,
siada w środku koła – jest zaczarowany. Zabawa toczy się dalej, aż zostanie jedno dziec‑
ko, które odczarowuje wszystkie dzieci przez dotknięcie ich ręką.
Zabawa z elementem marszu. Każde dziecko podaje swoją laskę koledze, trzymając za
jej koniec. Wszyscy tworzą długi wąż. Maszerują w różnych kierunkach, starają się nie
upuścić laski.
Ćwiczenia z elementem skoku. Dzieci przeskakują obunóż przez laskę, którą kładą przed
sobą na podłodze.
Ćwiczenie równowagi. Dzieci stają przodem do siebie, trzymając laski. Na sygnał na‑
uczyciela jednocześnie robią przysiad, a na kolejny sygnał wstają.
Marsz w rzędzie. Dzieci maszerują jeden za drugim, trzymając laskę zgodnie z polece‑
niami nauczyciela, np. oburącz przed sobą na wysokości ramion, oburącz nad głową. Na
zakończenie wkładają laski do pojemnika.

Ćwiczenia gimnastyczne z woreczkami (zestaw 16)
• Ćwiczenie prawidłowej postawy ciała. Dzieci maszerują w kole, unosząc kolana do góry.
Nauczyciel kładzie na głowach dzieci woreczki w kilku kolorach. Dzieci maszerują, stara‑
jąc się, aby woreczek nie spadł z głowy.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa ,,Znajdź taki sam woreczek”. Dzieci biegają po sali.
Na sygnał nauczyciela łączą się w pary według takiego samego koloru woreczka. Mogą
również dobierać się trójkami lub tworzyć koła.
• Ćwiczenie z elementem podskoku. Dzieci kładą woreczki na głowie i podskakują do
góry tak, aby woreczek oderwał się od głowy. Starają się złapać woreczek, zanim upad‑
nie na podłogę.
• Ćwiczenie równowagi. Dzieci podają sobie ręce w parach, a następnie unoszą jedną
nogę i kładą woreczek na kolanie. Starają się jak najdłużej utrzymać równowagę i nie
pozwolić, aby woreczek spadł na podłogę.
• Zabawa z elementem czworakowania. Dzieci ustawiają się w dwóch rzędach, a nauczy‑
ciel przed każdym z nich układa na podłodze 4-5 woreczków. Zadanie dzieci polega na
obiegnięciu woreczków slalomem na czworakach.
• Ćwiczenie wzmacniające mięśnie brzucha. Dzieci leżą na plecach, nogi mają ugięte w ko‑
lanach, między stopami trzymają woreczek. Unoszą wyprostowane nogi do góry tak, aby
woreczek nie wypadł, i powoli opuszczają je do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie powtarzamy.
• Ćwiczenie prawidłowej postawy ciała. Dzieci (siad klęczny) trzymają woreczek na gło‑
wie. Powoli przechodzą do klęku prostego, starając się cały czas utrzymać proste plecy.
• Ćwiczenia oddechowe. Dzieci leżą na plecach, nogi mają ugięte w kolanach, a ręce wy‑
prostowane wzdłuż ciała. Kładą woreczki na brzuchu i głęboko oddychają (wciągają
i wypuszczają powietrze nosem, usta zamknięte).
• Ćwiczenie z elementem celowania. Dzieci maszerują po sali. Przechodząc obok obręczy,
starają się wrzucić do niej woreczek.
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Ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego (zestaw 17)
• Zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci maszerują po całej sali. Na klaśnięcie wyko‑
nują przysiad podparty, na hasło: „Stój” – zatrzymują się z uniesionymi w górę rękami,
na sygnał gwizdka – ustawiają się w rzędzie.
• Ćwiczenia stóp podczas marszu. Dzieci maszerują po kole wspięte na palcach, na pię‑
tach, na zewnętrznych i wewnętrznych krawędziach stóp.
• Ćwiczenia przeciw płaskostopiu. Dzieci siedzą z rękami podpartymi z tyłu i podnoszą
palcami stóp woreczek gimnastyczny.
• Ćwiczenie z elementem równowagi. Każde dziecko przechodzi po ławeczce asekurowa‑
ne przez nauczyciela.
• Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej „Bieg między pachołkami”. Dzieci omijają
ustawione przed sobą trzy pachołki i ustawiają się po przeciwnej stronie.
• Zabawa bieżna w dwóch szeregach. Dziewczynki ustawione w jednym szeregu podają
sobie ręce i unoszą je do góry. Chłopcy ustawieni po przeciwnej stronie sali na klaśnię‑
cie biegną i przechodzą pod rękami dziewczynek, okrążają je i wracają na miejsce. Przy
powtórzeniach zamiana ról.
• Zabawa „Szczur”. Dzieci są ustawione w kole, nauczyciel stoi w środku koła i nisko przy
podłodze kręci skakanką. Jeżeli któreś dziecko „skusi”, odchodzi z zabawy. Wraca wtedy,
jak „skusi” ktoś inny.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa „Przypływ”. Dzieci biegają po sali w różnych kierun‑
kach. Na hasło: „Przypływ” – woda zalewa salę – nauczyciel liczy do 6, a dzieci w tym
czasie wchodzą na ławeczki (lub wyznaczone miejsce w sali) i zostają do momentu, gdy
nauczyciel poda hasło: „Odpływ”.
Ćwiczenia gimnastyczne z piłką (zestaw 18)
• Zabawa z elementem toczenia „Turlamy piłkę”. Dzieci siedzą w kole z nogami w rozkro‑
ku – dotykają się stopami. Początkowo turlają tylko jedną piłkę do wybranego kolegi,
później nauczyciel dodaje kolejne piłki.
• Zabawa z elementem skoku „Piłka”. Dzieci podskakują obunóż z jednoczesnym ob‑
rotem ciała wokół własnej osi. Na hasło: „Małe piłki” poskakują szybko i nisko nad
podłogą. Na hasło: „Duże piłki” podskakują wolniej i wyżej. Na hasło: „Bęc! Piłka leży”
wykonują przysiad podparty – odpoczywają.
• Zabawa grupowa z elementem chwytania i rzutu „Kolanko”. Dzieci są ustawione w sze‑
regu. Nauczyciel rzuca piłkę kolejno do dzieci, które ją łapią i odrzucają. Jeśli któreś
nie złapie piłki, klęka na kolanko i z tej pozycji odrzuca piłkę. Wstaje, gdy złapie piłkę
przy następnej kolejce.
• Zabawa z elementem celowania „Gol”. Dzieci strzelają gole do bramki.
• Zabawa z elementem czworakowania ,,Podaj dalej”. Dzieci stają w dwóch rzędach
ustawionych naprzeciwko siebie w pewnej odległości. Kolejne osoby na czworakach
toczą piłkę do pierwszej osoby z drugiego rzędu i siadają na jego końcu. Zabawa trwa
tak długo, aż wrócą na swoje miejsce.
• Zabawa z elementem rzutu „Kto potrafi najdalej?”. Nauczyciel rysuje kredą (lub zaznacza
linką) linie, za które dzieci starają się przerzucić piłkę. Osoby, które rzucą najdalej, zosta‑
ją „mistrzami długich rzutów”.
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• Zabawa z elementem celowania „Kto potrafi najcelniej?”. Dzieci kolejno rzucają piłką do
kosza lub obręczy na podłodze. Komu nie uda się trafić, rzuca drugi raz. Przy kolejnych
powtórzeniach należy zwiększać odległość.
• Zabawa z elementem toczenia „Kto trafi?”. Dzieci siedzą w dużym kole, w środku którego
stoi dwulitrowa plastikowa butelka. Dzieci toczą piłkę i starają się nie przewrócić butel‑
ki. Kto trafi piłkę, obiega kolegów siedzących w kole i wraca na swoje miejsce.
• Zabawa „Masaż”. Dzieci znajdują sobie miejsce na podłodze, kładą się na piłce i delikat‑
nie masują sobie brzuch.
• Ćwiczenie tułowia. Dzieci siedzą skrzyżnie na podłodze. Toczą piłkę dookoła siebie jed‑
ną ręką, a następnie przekazują piłkę do drugiej.
• Ćwiczenie tułowia – skłon w przód. Dzieci stoją w rozkroku w rzędzie w niewielkich
odstępach. Podają sobie piłkę wysoko nad głowami – do tyłu, a następnie toczą piłkę
w tunelu między nogami.
Ćwiczenia gimnastyczne (zestaw 19) (wg W. Sherborne)
Ćwiczenia wykonujemy w parach.
• Dzieci siedzą, kolana zgięte, twarze zwrócone do siebie: witają się paluszki, kolana, pię‑
ty, stopy, plecy.
• Dzieci siedzą w rozkroku, jedno przed drugim: obejmowanie ramionami, głaskanie, tu‑
lenie.
• Dzieci siedzą (siad skulny rozkroczny): posuwanie się do przodu z partnerem, odpycha‑
nie się nogami.
• Dzieci siedzą przodem do siebie z lekko ugiętymi nogami w kolanach i kołyszą się: trzy‑
mają się za ręce, na zmianę kładą się na plecach i są przeciągane przez partnera.
• Jedno dziecko leży, „jest plasteliną”, którą „wałkuje” partner. Następnie, napinając mię‑
śnie, udaje, że przylepiło się do dywanu jak plastelina. Drugie dziecko z pary próbuje ją
„oderwać”.
• Odpoczynek – leżenie na plecach, kontrolowanie oddychania: wdech nosem, wydech
ustami.
Ćwiczenia gimnastyczne zebrane (zestaw 20)
• Zabawa orientacyjno-porządkowa ,,Zabawki”. Nauczyciel gra na dowolnym instrumen‑
cie perkusyjnym rytm do podskoków, dzieci skaczą swobodnie po sali. Kiedy muzyka
milknie, postępują zgodnie z poleceniami: chodzą ciężko jak misie, tańczą lekko jak lale,
turlają się jak piłki.
• Ćwiczenie wyprostne ,,Marsz wielkoludów”. Dzieci chodzą na palcach z jednoczesnym
wyciągnięciem rąk do góry – naśladują wielkoluda.
• Ćwiczenie skrętów tułowia. Dzieci siedzą na podłodze z wyprostowanymi nogami, robią
skręt ciała – kładą szarfę za plecami na podłodze, następnie robią skręt w drugą stronę
i zabierają szarfę z podłogi. Ćwiczenie powtarzamy.
• Ćwiczenie mięśni brzucha w parach. Dzieci siadają na podłodze naprzeciwko siebie
z nogami wyprostowanymi w rozkroku. Trzymają oburącz jeden balon i kolejno lekko
go popychają – jedna osoba się odchyla do tyłu, druga robi lekki skłon w siadzie.
• Zabawa z elementem czworakowania „Przejście przez tunel”. Każdą obręcz opartą o
podłogę trzyma dwoje dzieci, w niewielkich odstępach między kolejnymi obręczami.
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Pozostałe dzieci przechodzą na czworakach przez tunel. Po przejściu zamiana ról.
• Ćwiczenie koordynacji słuchowo-ruchowej. Dzieci kładą krążek na podłodze i stają
obok. Nauczyciel prosi, by usiadły po turecku na krążkach jedynie na sygnał słowny
„już”, a wstały na klaśnięcie. Podaje jednak mylne sygnały, na które dzieci nie powinny
reagować, np.: „start”, „tak”, uderzenie w bębenek, tupnięcie itp.
• Ćwiczenie z elementem równowagi. Dzieci kładą sobie woreczek na głowie i wykonują
kilka przysiadów tak, aby woreczek nie spadł na podłogę.
• Zabawa ćwicząca koordynację ruchowo-wzrokową. Dzieci maszerują po obwodzie
koła z woreczkami na głowie. Przechodząc obok ustawionego koszyka, każde dziecko
wykonuje skłon w taki sposób, aby woreczek wpadł do środka koszyka, i ustawiają się
w szeregu.

