
SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY niebieskiej 

Ćwiczenia schematu ciała i orientacji w przestrzeni 

 

 

 

Duży arkusz papieru, różne części garderoby dziecka:, czapka, buty, rękawiczki, spodenki, sukienka, 
skarpetki, bluzka oraz np.: korale, spinka do włosów, piłka, torebka: okulary; flamaster 
 
Dziecko siedzi, leży, stoi. 
 
 1. Wskazywanie części ciała i wykonywanie poleceń. 
Rodzic prosi dziecko, żeby wykonało daną czynność. Do zabawy można wykorzystać ulubione 
zabawki….części garderoby….różne przybory 
 
BASIA- siedzi w siadzie skrzyżnym: ma położyć woreczek na kolanie….na stopie; ….ma położyć się na 
plecach…..założyć na szyję korale…… 
  
ANIA: siedzi tyłem do mamy, taty; klaszcze w ręce;….wspomagana głaszcze się po brzuchu,….. ściąga 
chustkę z głowy …uderza rękami o podłogę…..  

 
 ZUZIA- siedzi w siadzie skrzyżnym……. ma położyć woreczek na głowie, ... dotknąć ręką do nosa; …..turlać 
się …. 
 
GABRYSIA: siedzi w siadzie skrzyżnym; chwyta się za uszy….. macha rękami…..chodzi na czworakach…  
przypina spinacze do bluzki ….. 
 
STAŚ – siedzi -unosi kciuki do góry ….pokazuje, ze jest ok.;….. kładzie się na brzuchu….ma włożyć woreczek 
do miski……założyć buty 
 
MAKSIO – stoi….. ma kopnąć piłkę ……zrobić przysiad……turlać się…..zdjąć buty….. 
 
STEFANEK: siedzi w siadzie skrzyżnym…… ma położyć woreczek na łokciu…..ma położyć się na plecach.... 
obracać się w siadzie na pupie  …… 

 

2. Naśladowanie ruchu. Śpiewanie piosenek z pokazywaniem części ciała  

 https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE  GŁOWA , RAMIONA, KOLANA….  
Rodzic siedzi naprzeciwko dziecka, pokazuje i nazywa część ciała; dziecko naśladuje ruch, śpiewamy razem. 
…..dzieci same śpiewają…. znają piosenkę….. 
 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 
Kolana, pięty, kolana, pięty. 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


Głowa, ramiona, kolana, pięty, 
Oczy, uszy, usta, nos. 

 
Żeby było trudniej….. zamieniamy się rolami; dziecko pokazuje ruch a mama, tata naśladuje … 
 
3. Na arkuszu papieru rodzic odrysowuje kontur dziecka. Wokół rozkładamy różne części garderoby. Dziecko 
ubiera w swoje ubrania narysowaną postać. Pytamy gdzie położy …..np; skarpetki,…. czapkę…..buty…spinkę 
do włosów….spodnie…..sukienkę…. 
     Dziecko może ubrać mamę…. tatę    dużego misia. Prosimy, żeby dziecko założyło mamie, tacie…. np.: 
okulary na nos…..czapkę na głowę; …..korale.. na szyję  …. 
Prosimy, żeby dziecko przyniosło np.: czapkę i założyło na ….nogę….. mamy, taty .....przyniosło bluzkę i 
założyło na rękę…mamy…taty…;   okulary na kolano ……Czekamy na reakcję dziecka pytamy, czy się nie 
pomyliło….. Pomyłki mile widziane….wywołują śmiech  dziecka i rodziców  
 
Dobrej zabawy. 
 



 


