
SCENARIUSZ ZAJĘC RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY NIEBIESKIEJ 

Orientacja w schemacie ciała. 
Zapraszamy do zabawy dzieci, rodzeństwo i rodziców 

 

 

 

 

PRAWA NOGA, LEWA NOGA  

 

 Tu prawą mam nogę,  podnosimy prawą nogę do góry                                                                            

tu lewą nogę mam, podnosimy lewą  nogę do góry 

jak umiem podskoczyć, pokażę ja wam. Zginamy i prostujemy nogi  

Tak skaczę i skaczę przez cały długi dzień. tupiemy piętami  

Tu prawe kolano, klepiemy się po prawym kolanie                                                                                

a tu lewe mam, klepiemy się po lewym  kolanie                                                                                     

jak umiem je zginać, pokażę ja wam. Tak zginam i zginam przez cały długi dzień. 

Zginamy raz prawe w raz lewe kolano 

Tu prawe mam ramię, podnosimy prawa rękę do przodu                                                             

tu lewe ramię mam, podnosimy lewą rękę do przodu 

jak umiem nim ruszać, pokażę ja wam. 

Tak ruszam i ruszam przez cały długi dzień. machamy rękami  

Tu prawy mam łokieć, dotykamy prawego łokcia                                                              

tu lewy łokieć mam, dotykamy lewego łokcia 

jak umiem go zginać, pokażę ja wam. Zginamy łokieć lewy  

Tak zginam i zginam przez cały długi dzień. Zginamy łokieć prawy  

Tu prawe oko mam, tu lewe oko mam,                                                                                

dotykamy raz prawego raz lewego oka  

Jak mrugać potrafię, pokażę ja wam. 

Tak mrugam i mrugam, przez cały długi dzień.                                                               

zamykamy i otwieramy oczy  



 

„TU LEWĄ MAM RĄCZKĘ”…. 

 

„Tu lewą mam rączkę, a tu prawą mam,                                                                                    

dziecko dotyka i podnosi lewą  rękę……dotyka i podnosi prawą  rękę 

jak praczki pracują pokażę ja wam:                                                                                    

              Tak piorą, tak piorą przez cały boży dzień……………                                     

dziecko zamyka i i otwiera dłonie…… rusza palcami                                                                                                                

Wieszają, wieszają przez cały boży dzień.                                                                  

dziecko podnosi ręce do góry i opuszcza w dół…..  

Maglują, maglują przez cały boży dzień                                                                                          

dziecko zgina i prostuje ręce …..                                                                                        

Prasują, prasują przez cały boży dzień.                                                              

dziecko przesuwa  od lewej strony do prawej…od prawej strony do lewej…. raz  

 

„Domowe porządki”…… 

Suszymy pranie. Dziecko zawiesza  papierowe chusteczki…..skarpetki….. na  

sznurku zawieszonym między krzesłami…a ciepły letni wiatr szybko 

wysuszy……. 

 


