
SCENARIUSZ ZAJĘC RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY RÓŻOWEJ 

 

 

Zabawy ruchowo- naśladowcze. Stymulacja dotykowa… 

 
„GĄSIENICA”– B. Forma  

    
„Pnie się po łodydze gąsienica mała.   zaciskami i otwieramy dłoń na plecach dziecka 

od dołu pleców do szyi 

Szarym, brzydkim płaszczem otulona cała.  przytulamy dziecko chowając w swoich 

ramionach 

Nóg ma bardzo wiele więc nimi przebiera  poruszamy szybko opuszkami palców po 

całych plecach 

smutna jest, bo nie może znaleźć przyjaciela. przytulamy dziecko chowając w swoich 

ramionach 

W każdym liściu potrafi wygryźć wielką dziurę  palcem wskazującym delikatnie stukamy 

po całych plecach 

wtedy gniewa się słońce i chowa za chmurę  zasłaniamy oczy dziecku swoimi dłońmi 

Kiedy się złościć przestaje i świecić zaczyna przez chwilę  masujemy plecy ruchem 

kolistym, otwartą dłonią 

woła do gąsienicy - będziesz pięknym motylem. poruszamy szybko opuszkami 

palców po całych plecach 

Będziesz miała na skrzydłach wzory, zygzaki i koła. kreślimy na plecach różne wzory, 

zygzaki placem wskazującym 

Jaki piękny motyl każdy głośno zawoła.  głaszczemy po głowie 

 

 

„ 

 



GĄSIENIA BASI” 

 Do zabawy zapraszamy dziecko ….rodziców i rodzeństwo …. Siadamy jedna 

osoba za drugą …..im będzie nas więcej tym dłuższa gąsienica…..  

 

Dłonie w górę……podnosimy ręce w górę dłonie otwarte  

do ramion,…kładziemy dłonie na ramiona 

na boki, …wyciągamy ręce w bok                                                                                                 

do ramion,……. kładziemy dłonie na ramiona  

 

w górę,……… podnosimy ręce w górę dłonie otwarte  

Klaszczemy, ….klaszczemy    w ręce z prawej strony 

klaszczemy,….. klaszczemy w ręce z lewej strony 

stukamy,….  tupiemy nogami 

stukamy,       tupiemy nogami   … 

i do przodu suniemy…..  przesuwamy się na pupie do przodu 

Klaszczemy, ….  klaszczemy    w ręce z prawej strony                                                                         

klaszczemy, ….klaszczemy  w ręce z lewej strony 

stukamy, …..tupiemy stopami 

stukamy, ……tupiemy stopami 

i powoli się kładziemy ……kładziemy się na plecach  

a teraz siadamy……powolii siadamy z leżenia  

https://www.youtube.com/watch?v=xFt7cB-O594  
 

Ćwiczenia rozwijające wrażliwość dotykową stóp:  

  Dziecko dotyka stopami materiałów o różnej strukturze i fakturze np.: foli 

bąbelkowej…gazety…..dywanika łazienkowego…..przesuwa po nich dwie stopy 

jednocześnie, naprzemiennie…raz prawą raz lewa stopę, ….rusza palcami…..tupie  

 

piętami….maszeruje w miejscu….   

https://www.youtube.com/watch?v=xFt7cB-O594

