
SCENARIUSZ ZAJEC RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY NIEBIESKIEJ  

ćwiczenia równowagi i kontroli ciała….                                                                       
zabawy ruchowo- naśladowcze…. 

 

 

 

„Wesoła gimnastyka”  

Kiedy tylko rano wstajesz,…..( przeciągamy się) 

                         baw się w gimnastykowanie ….( pokazujemy gest bawić się) 

W zdrowym ciele zdrowy duch,  

 Skłon do przodu, ….(robimy skłon)                                                                                                                           

dwa przysiady, …(robimy przysiad) 

Nie mów, że nie dajesz rady,…(skręty głową w prawą i w lewa stronę)                                                                                               

Wymach rąk w tył .. do przodu  ….(wymachujemy rękami)                                                                                                           

Ręce w górę, ręce w bok…. (podnosimy ręce w górę i w bok)                                                                                                        

Ręce w dole, ręce w górze, …  ( podnosimy i opuszczamy ręce)                                                                                                                                 

Rysujemy koło duże, … ( podnosimy i łączymy ręce )                                                                                                                                                          

Ręce w dole, ręce w górze,…. (podnosimy i opuszczamy ręce)                                                                                                          

Rysujemy koło duże….   (łączymy ręce)                                                                                                                                                   

Klaśnij w ręce (klaszczemy)  , tupnij nogą…. (tupiemy nogą) 

zrób dwa skłony do podłogi, ….(robimy skłon )  

i w kolanach zginaj nogi. ….( zginamy raz prawą raz lewą nogę w kolanie)  

Prawą nogą wypad w przód i rękami zawiąż but…                                                                

(robimy skłon ….wyciągamy ręce do prawej stopy)                                                                                                      

Lewą nogą wypad w przód i rękami zawiąż but….                                                                         

(robimy skłon ….wyciągamy ręce do lewej stopy )                                                                                  

Wyciągnij się do góry 

dotknij palcami chmury.( podnosimy wysoko ręce i wyciągamy się w górę)                                                                                                                                                  

Zrób kółko bioderkami, ( bujamy się na  boki) 

i poruszaj paluszkami ( ruszamy palcami stóp) 

. https://youtu.be/FZ3pj_ZkldQ 

https://youtu.be/351fw50UOn8 

https://youtu.be/FZ3pj_ZkldQ
https://youtu.be/351fw50UOn8


Zabawa muzyczno-ruchowa  

„Jarzynowa gimnastyka” 

 

 

Kręcimy się świderkiem  udajemy marchewkę                                                                                   

trzymamy się za ręce kręcimy się wkoło  

I śmiało na brokuły -…..skaczemy do góry  

Robimy dwa przysiady - ….według pomidora rady 

Chwila marszu w miejscu  - …..za dzielną fasolą                                                                             

Jarzynowa Gimnastyka raz , dwa , trzy….  klaszczemy w dłonie                                                                                                    

na sportowo  zaczynamy dni. 

Rano budzik mamę budzi - wstaje świat ….przeciągamy się  

Słońca promyk leci z góry - daje znak….. unosimy ręce w górę  

Dzień zaprasza nas i podaje rękę, ….łączymy dłonie                                                                                             

ruszamy na start śpiewając piosenkę…. maszerujemy w miejscu 

              Rodzic z dzieckiem tańczy  do słów piosenki wykonuje polecenia ……kręcimy 
się,…….skaczemy do góry,…… robimy przysiady,….. maszerujemy. Można wymyślać 
dowolne ruchy najważniejsze ……..żeby dobrze się bawić………. 
  

https://youtu.be/oD_4YBKMKFs 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/oD_4YBKMKFs


 

 
 


