
SCENARIUSZ ZAJĘC RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY NIEBIESKIEJ  

Zabawa ruchowo naśladowcza…..Planowanie motoryczne  

Zapraszamy do zabawy dzieci, rodzeństwo i rodziców….. 

 

„LOT SAMOLOTEM”    

Zabawa ruchowa: dzieci wykonują ruchy imitujące podróż samolotem 

•wsiadamy do samolotu – dzieci podnoszą najpierw prawą, potem lewą nogę do góry                        

•zapinamy pasy – dzieci wyciągają  obie ręce wyprostowane przed siebie, następnie lewą 

rękę zginaja w łokciu w prawą stronę i trzymają w zgięciu …krzyżują ręce na ramionach,                                                                                                                                   

•włączamy silnik samolotu -raz prawą, raz lewą rękę wyciągają przed siebie i cofają, 

Samoloty startuje- dzieci kręcą przed sobą obiema rękoma młynek naśladując odpalanie 

silnika                                                                                                    
•obserwujemy chmury za oknem – ułożone wcześniej ręce unosimy do góry nad głowę i 

wyglądamy przez nie raz w prawą, raz w lewą stronę.                                                                     

•lecimy  - dzieci rozkładają proste ręce na boki i poruszają nimi                                 

wzbijamy się w górę i opadamy   dzieci podnoszą  wysoko ręce w góre i opuszczają 

wyprostowane ręce w dół….                                                                                                                       

w dole koziołkujemy- dzieci robią młynek rękami                                                           

wzbijamy się ponownie wysoko i lecimy dzieci rozkładają proste ręce na boki i poruszają 

nimi                                                                                                                                            

lądujemy .uginamy nogi lekko w kolanach i ręce zgięte w łokciach powoli prostujemy przed 

sobą.   

 

 

  



„LOTNIK” 

Leci lotnik w górę, dzieci unoszą ręce jak najwyżej do góry                                               

słonko jasno świeci. dzieci unoszą ręce jak najwyżej i ruszają palcami  

Hej! Niech mu pomachają wszystkie grzeczne dzieci! dzieci machają rękami. 

Panie pilocie, dziura w samolocie! Raz, dwa, trzy, dziś lotnikiem będziesz ty! 

klaszczemy w ręce  

Leci lotnik w górę, dzieci unoszą ręce jak najwyżej potrafią                                                                       

a ptaszki fruwają. dzieci machają rękami  

Hej! Niech się wszystkie dzieci pięknie uśmiechają! 

Panie pilocie, dziura w samolocie! Raz, dwa, trzy, dziś lotnikiem będziesz ty! 

klaszczemy w ręce  

Leci lotnik, leci nad górą wysoką rozkładamy ręce w bok i podnosimy do góry  

Hej! Niech mu wszystkie dzieci zaraz puszczą oko! 

Hej! Niech mu wszystkie dzieci zaraz puszczą oko! 

 https://youtu.be/JEvAczwCSIg Jestem pilotem 

https://youtu.be/w7X7DvPCbwQ lecę, lecę samolotem 

https://youtu.be/VSh3Ql3bZ7o leci samolot 

 

 

https://youtu.be/tSiglM-Y8Mo Mucha w mucholocie 
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