
SCENARIUSZ ZAJEC RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY RÓŻOWEJ 

Zabawy ruchowo- naśladowcze. Ćwiczenia rąk i nóg  

  

  Zapraszamy do zabawy dzieci, rodzeństwo i rodziców  

„MY JESTEŚMY ŻABKI” 

My jesteśmy żabki (wskazujemy dłonią na siebie) 

Mamy cztery łapki ( podnosimy ręce ….podnosimy nogi ) 

Skaczemy po trawie ( tupiemy nogami) 

Bocian nas nie złapie (kiwamy głową na boki)                                                                               

Hop, hop, hop (klepiemy się po nogach  ) 

Skaczą żabki w bok (bujamy się na boki) 

 Hop, hop, hop klepiemy się po nogach) 

Skaczą żabki w przód (bujamy się do przodu) 

Hop, hop, hop klepiemy się po nogach) 

Skaczą żabki w tył (bujamy się do tyły) 

Hop, hop, hop klepiemy się po nogach) 

Skaczą ile sił     (podnosimy ręce do góry)                                                                                                                                

My jesteśmy żabki(wskazujemy dłonią na siebie) 

Po to mamy łapki (pokazujemy dłonie) 

By popływać w stawie…                                                                                                                              

(zginamy i prostujemy ręce przed sobą…naśladujemy pływanie…..)                                                                                                                                                                                                                             

I skakać po trawie (tupiemy nogami)                                                                                            

Hop, hop, hop (klepiemy się po nogach) 

Skaczą żabki w bok (bujamy się na boki) 

Hop, hop, hop (klepiemy się po nogach) 

Skaczą żabki w przód (bujamy się do przodu) 

Hop, hop, hop klepiemy się po nogach) 

Skaczą żabki w tył (bujamy się do tyły) 

Hop, hop, hop klepiemy się po nogach) 

Skaczą ile sił ( podnosimy ręce do góry)  

https://youtu.be/bSvnVcfC3-s My jesteśmy żabki 

https://youtu.be/bSvnVcfC3-s


 

 

„ŻABIE KROKI”  

To nie lada, lada gratka,(pocieramy dłonie) 

Kiedy z boćkiem tańczy żabka (robimy młynek rękami)                                                                                               

Żabka w koło podskakuje (kręcimy się wokół ) 

Bociek nogą wymachuje. (machamy nogą)  

Wciąż się kłania małej pannie (robimy skłon głową w dół)  

W lewo, w prawo, nieustannie.(bujamy się w lewo….w prawo ) 

Złapał żabkę za dwa boczki,( chwytamy się za boki ) 

W przód, do tyłu robią kroczki…(zginamy i prostujemy nogi ) 

https://youtu.be/DwwpCoM0sHg Żabie kroki  

Zabawa ruchowa : 

 Dzieci przemieszczają się po podłodze w sposób dowolny. Na klaśniecie w dłonie                       
( KLE- KLE ) dziecko  „wskakuje do stawu” ( stawem  może być kocyk,  
poducha)……przecież  każda żabka ucieka przed  bocianem…..powtarzamy zabawę….. 
…..Nakrywamy  dziecko…… kocykiem ….”żabka”  wychodzi na łąkę ………. 

 

  

 

 

https://youtu.be/DwwpCoM0sHg

