
 

 

 

 

22.04.2020 środa 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY Różowej 

Masażyki na wesoło 

 
 
LIST DO BABCI  
 
Dziecko siedzi zwrócone do nas plecami, na podłodze albo na krześle,                                            
Mama masuje plecy dziecka, ręce Mamy idą od środka pleców na boki, na skos i góra/dół  - 
„wygładzamy papier listowy” 

 
Kochana babciu.                                                       [Piszemy palcem na plecach dziecka] 
KROPKA                                              [z wyczuciem naciskamy plecy w jednym miejscu] 
Piszę Ci, że mamy w domu kotka.                                                  [kontynuujemy pisanie] 
KROPKA                                                                                          [znów stawiamy kropkę] 
Kotek chodzi,                                                                                          [kroczymy palcami] 
kotek skacze,            [„skaczemy”, opierając dłoń na przemian na przegubie i palcach] 
kotek drapie,                                                      [delikatnie drapiemy dziecko po plecach] 
kotek chrapie.                                    [Mama opiera głowę na plecach i udaje chrapanie] 
Składamy list                                                                               [krzyżujemy ręce dziecka] 
Naklejamy znaczek                                 [dotykamy jego czoła wewnętrzną stroną dłoni] 
I zanosimy na pocztę        [bierzemy dziecko za ręce lub na ręce i idziemy do skrzynki] 
 
„SKRZYNKA POCZTOWA” czeka na stole lub szafce  ☺ 
 
 



PIZZA  przygotujemy pyszna pizzę dla wszystkich kogo lubimy….. 

 
Dziecko leży na brzuchu 
 
Najpierw sypiemy mąkę      [Przebieramy po jego plecach opuszkami palców obu dłoni] 
zgarniamy ją                                   [brzegami obu dłoni wykonujemy ruchy zagarniające] 
lejemy oliwę            [rysujemy palcem falistą linię, od karku aż do dolnej części pleców] 
dodajemy szczyptę soli                                                                        [lekko je szczypiemy] 
no... może dwie, trzy. 
Wyrabiamy ciasto                                                    [z wyczuciem ugniatamy boki dziecka] 
wałkujemy              [masujemy dłońmi zwiniętymi w pięści plecy dziecka w górę i w dół] 
wygładzamy placek                                                                         [gładzimy plecy dziecka] 
i na wierzchu kładziemy: 
pomidory,                                              [delikatnie stukamy dłońmi zwiniętymi w miseczki] 
krążki cebuli,                                                                                                    [rysujemy koła] 
oliwki,                                                                         [naciskamy palcem w kilku miejscach] 
...                                                                  [dziecko samo wymyśla co dodajemy do pizzy] 
posypujemy serem [szybko muskamy dziecko po plecach opuszkami palców obu dłoni] 
i... buch! do pieca.              [Obejmujemy dziecko i  na chwilę pozostajemy w tej pozycji] 
Wyjmujemy i kroimy:                                                             [Kroimy plecy brzegiem dłoni] 
dla mamusi, dla tatusia, 
dla babci, dla brata 
dla ... a teraz                                [dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy] 
MOŻNA UŻYĆ KSIAŻKĘ DO KOMUNIKACJI, tam gdzie są zdjęcia grupy 
polewamy keczupem,                                 [kreślimy palcem na plecach linię z pętelkami] 
i... zjadamy... mniam, mniam, mniam.                     [a teraz udajemy , ze zjadamy dziecko] 
 
SMACZNEGO  ☺   
 

 


