
Ćwiczenia i zabawy dla grupy Żółtej 
 
Dzień dobry Dzieci i Rodzice, 
 
Zapraszamy do zabawy! Tym razem zabawy ruchowe z pokazywaniem.  Codzienna dawka 
dobrego humoru w połączeniu z aktywnością ruchową. Ponadto wierszyki z 
pokazywaniem rozwijające pamięć i myślenie, które uczą orientacji w schemacie własnego ciała, 
rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową. 
 
 
 
 
Powitanie 
 
Gdy się rączki spotykają, 
To od razu się witają (podanie dłoni). 
Gdy się kciuki spotykają, 
To od razu się witają (kciuk dotyka kciuk). 
Gdy się palce spotykają, 
To od razu się witają (palce jednej dłoni dotykają palce drugiej dłoni). 
 

 

 

10 paluszków 
 
Mam 10 palców małych do zabawy doskonałych (podnosimy dłonie do góry), 
Mogę wszystko zrobić nimi – paluszkami malutkimi (ruszamy paluszkami). 
Mogę zamknąć je w piąsteczki lub rozłożyć jak chusteczki (zamykamy piąstki i rozkładamy paluszki). 
Mogę w słonko je zamienić, albo schować do kieszeni (rozszerzamy paluszki, i wkładamy do kieszeni). 
Mogę podnieść je wysoko lub rozłożyć tak szeroko (podnosimy ręce wysoko do góry i rozkładamy w bok). 



Mogą w koszyk się zaplatać albo jak motylek latać (splatamy dłonie palcami ze sobą, później machamy 
paluszkami). 
Mogę je ustawić w rządku lub rozpocząć od początku! (łączymy paluszki w obu dłoniach). 

 
 
 
 
 

Dla grzecznych dzieci  

 
Dla grzecznych dzieci słoneczko świeci. (rączki w górze) 
a dla niegrzecznych?… wcale nie świeci. (grozimy palcem) 
Rybki pływają, (złożone rączki naśladują płynącą rybkę) 
ptaszki fruwają, (machamy „skrzydełkami”) 
motylek leci w daleeeki świat. (bieg w dowolnym kierunku) 

 
 

Dzień dobry 
Dzień dobry, dzień dobry. (machanie rączką) 
Wszyscy się witamy. (ukłon) 
Dzień dobry, dzień dobry. (machanie rączką) 
Dobry humor mamy. ( palcami wskazującymi rysujemy uśmiech na twarzy) 
Dzień dobry, dzień dobry. (machanie rączką) 
Słońce jasno świeci. (poruszanie palcami obu rąk uniesionymi do góry) 
Dzień dobry, dzień dobry. (machanie rączką) 
Pani wita dzieci. (wskazywanie na panią i na siebie) 
Dzień dobry, dzień dobry. (machanie rączką) 
Jest bardzo wesoło. (robimy młynek) 
Dzień dobry, dzień dobry. (machanie rączką) 
Zróbmy wszyscy koło. (ustawianie się w kole) 
Dzień dobry, dzień dobry. (machanie rączką) 
Podaj prawą rękę. (podawanie rąk) 



Dzień dobry, dzień dobry. (machanie rączką) 
Zaśpiewaj piosenkę. ( przed ustami trzymamy dłoń złożoną w pięść – mikrofon) 

 


