
Dzień dobry, 

Zapraszamy Dzieci i Rodziców do wspólnych ćwiczeń. 

 

 
 
 
 Czarodziejskie szkatułki. 

Dziecko kuca, głowę chowając w kolana. Słuchaj uważnie narracji rodzica i stara się odtworzyć 
gestami przedstawiane historie. Rodzic mówi: "Jesteś czarodziejską szkatułką. Jesteś bardzo mała 
i szczelnie zamknięta. A teraz szkatułka powolutku się otwiera...i wychodzi z nich...ryba." Przez 
chwilę dziecko krąży swobodnie po pokoju naśladując wybrane zwierzę, przedmiot. Gdy rodzic 
wznawia opowieść, ilustruje ją ruchem. "A teraz pudełko z powrotem się zamyka ".  W 
następnych rundach z pudełek mogą wychodzić: 
- niemowlaki, które są bardzo głodne, 
- dumnie kroczące długopisy, 
- jaszczurki, 
-mruczące koty oraz dowolna ilość postaci przywołanych przez prowadzącego. 
Na końcu ze szkatułki wychodzą znowu ludzie. 
 

 
 

 



Śmieszna wędrówka. 
Dzieci ustawiają się w szeregu. Na samym początku staje prowadzący. Wyjaśnia dzieciom, że 
wszyscy razem odbędą śmieszną wędrówkę i, że powinny jak to możliwe wiernie naśladować jego 
ruchy. Razem wyruszają i idą po: ostrych kamieniach, miękkim mchu, wodzie, piasku, lepkim 
podłożu. Wraz z grupą można tworzyć różne inne warianty zabawy. 
 

 
 

Letnia burza. 

Dzieci siedzą przy stole. 

Narracja: " W piękny letni dzień gdy wiele dzieci było na spacerze, nagle słońce schowało się 
za chmurami i nadciągnęła burza".  Dzieci palcami obu rąk "wędrują" po stole. 

Narracja: "Wszyscy próbują się schować". Uczniowie opierają o krawędź stołu same końce 
palców. 

Narracja: " Zaczyna już kropić deszcz". Dzieci jednym palcem pukają lekko w blat stołu. 

Narracja: "A potem spadają pierwsze duże krople deszczu".  Uczestnicy pukają na przemian 
dwoma palcami w blat. 

Narracja: "Deszcz pada i pada i pada".  Uczniowie Bębnią wszystkimi palcami po stole. 

Narracja: "Deszcz pada coraz bardziej rzęsiście. W końcu leje jak z cebra". Dzieci wykonują 
gest zacierania rąk. 

Narracja: "Nagle zaczyna padać grad, mimo, że jest środek lata". Uczniowie pukają kostkami 
palców o lat stołu. 

Narracja:  " Na niebie pojawiają się błyskawice".  Uczniowie szybko - jak błyskawica- wyrzucają 
ręce do góry. 

Narracja: "Słychać donośne grzmoty". Dzieci biją pięściami w stół. 

Narracja: " Stopniowo burza cichnie". Uczestnicy uderzają powierzchnią dłoni o krawędź stołu. 

Narracja: "Nadarza się okazją, aby prędko pobiec do domu". Uczniowie przebiegają palcami 
szybko po blacie stołu i chowają ręce pod jego krawędzią. 

Narracja: "Chmury przerzedzają się na niebie, zza nich wygląda słońce. Wszyscy się cieszą!". 
Dzieci rysują w powietrzu słońce i klaszczą. 



 

 

Życzymy udanej zabawy, radosnych ćwiczeń! 


