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SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY Niebieskiej 

                                            Zabawy paluszkowe 

Zabawy paluszkowe i krótkie wyliczanki mają bardzo dużo zalet: 

o Sprawiają ogromną radość dzieciom i rodzicom 
o Odprężają i relaksują 
o Pogłębiają więź emocjonalną rodziców z dziećmi 
o Ćwiczą koncentrację u dziecka 
o Poprawiają sprawność manualną dziecka 
o Uczą poznawania własnego ciała 
o Wspomagają rozwój mowy, poprzez powtarzanie i akcentowanie 
o Ćwiczą pamięć dziecka 
o Dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa 
o Nie wymagają poświęcenia dużej ilości czasu 
o Nie nudzą się szybko, ponieważ są krótkie 
o Można bawić się zawsze i wszędzie – w domu, w samochodzie, w pociągu, w 

kawiarni 
o Można się bawić z dziećmi, które jeszcze nie mówią 
o Można bawić się zmieniając słowa, gesty 
o Może w nich uczestniczyć jedno, ale także kilkoro dzieci 

 

 

Gdy się spotykamy, najpierw się witamy… 

POWITANIE  

Mama siada naprzeciwko dziecka 

Dłonie Mamy witają dłonie dziecka, kciuki dotykają kciuków a noski nosków, potem brzuszki dotykają 
brzuszki, uszka, stopy itd. 

Gdy się rączki spotykają, 
to od razu się witają. 
Gdy się kciuki spotykają, 



to od razu się witają. 
Gdy się noski spotykają,                                                                                                                                     
to od razu się witają  … itd. 

 

Z okno wyglądamy, burzę oglądamy… 

WIOSENNA BURZA 

Mama siada naprzeciwko dziecka, na podłodze 

Pada deszczyk, pada, pada, 
(Uderzamy palcem o podłogę lub o stolik) 
coraz prędzej z nieba spada. 
(Przebieramy wszystkimi palcami.) 
Jak z konewki woda leci, 
(Uderzamy całymi dłońmi o podłogę.) 
A tu błyskawica świeci... 
( Klaszczemy w dłonie nad głową.) 
Grzmot !!! 
(uderzamy piąstkami o podłogę.) 

Ręce do miski wkładamy, skarbów szukamy 

Dzieci siedzą na podłodze albo przy stole 

Szukamy ukrytych skarbów: 

Do pojemnika wsypujemy ryż,….. makaron,…..groch ….siemię lniane….płatki górskie….płatki 
kukurydziane…można przygotować  dowolne składniki…   Prosimy dzieci, żeby 
włożyły ręce do pojemnika i mieszały wszystkie składniki  palcami…całą dłonią....przesypywały  
z ręki  do ręki ….ściskały ……                                     

Prosimy żeby dzieci zamknęły oczy.                                                                                             
Rodzic wkłada  różne przedmioty do pojemnika np.: klocki…..duże guziki…...pocięte rurki 
plastikowe……patyczki higieniczne.                                                                                          
Dziecko wyszukuje ukryte przedmioty.. chwyta je całą dłonią  … palcami   zależnie od wielkości 
ukrytego skarbu….. Po znalezieniu skarbów dzieci pokazują kciuki uniesione do góry….bo  
zabawa się udała.                                                                                                                                        
Żeby było ciekawiej można zawiązać dziecku oczy i zaprosić do  szukania skarbów.  

 

 



 

 

 


