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SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY Zielonej 

                                            Zabawy paluszkowe 

Zabawy paluszkowe i krótkie wyliczanki mają bardzo dużo zalet: 

o Sprawiają ogromną radość dzieciom i rodzicom 
o Odprężają i relaksują 
o Pogłębiają więź emocjonalną rodziców z dziećmi 
o Ćwiczą koncentrację u dziecka 
o Poprawiają sprawność manualną dziecka 
o Uczą poznawania własnego ciała 
o Wspomagają rozwój mowy, poprzez powtarzanie i akcentowanie 
o Ćwiczą pamięć dziecka 
o Dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa 
o Nie wymagają poświęcenia dużej ilości czasu 
o Nie nudzą się szybko, ponieważ są krótkie 
o Można bawić się zawsze i wszędzie – w domu, w samochodzie, w pociągu, w 

kawiarni 
o Można się bawić z dziećmi, które jeszcze nie mówią 
o Można bawić się zmieniając słowa, gesty 
o Może w nich uczestniczyć jedno, ale także kilkoro dzieci 

 

Gdy się spotykamy, najpierw się witamy… 

POWITANIE  



Mama siada naprzeciwko dziecka 

Dłonie Mamy witają dłonie dziecka, kciuki dotykają kciuków a noski nosków, potem brzuszki dotykają 
brzuszki, uszka, stopy itd. 

Gdy się rączki spotykają, 
to od razu się witają. 
Gdy się kciuki spotykają, 
to od razu się witają. 
Gdy się noski spotykają,                                                                                                                                     
to od razu się witają  … itd. 

Zanim zrobisz więcej, najpierw umyj ręce… 

KOTEK 

Mama siada naprzeciwko dziecka, zamiast „ Julcia „ używa imienia własnego dziecka 

Umył kotek łapki (pocieramy dłonią o dłoń) 
Umył kotek nosek (głaszczemy nos) 
Więc mu na śniadanie 
Miskę mleka niosę (ręce składamy w łódeczkę) 
Myję Julcia rączki(pocieramy dłońmi) 
Buzia – aż się świeci (głaszczemy policzki) 
Czysty chce być kotek 
Cóż dopiero dzieci (rozkładamy ręce) 

Teraz gdy masz chrapkę , zrób sobie kanapkę 

KANAPKA 

Mama siada naprzeciwko dziecka… 

                                                      
Najpierw chleb pokroję. 
(uderzamy lekko brzegami dłoni po plecach dziecka) 
Potem posmaruję. 
(głaszczemy plecki dziecka) 
Na to ser położę. 
(przykładamy po kilka razy dłonie do pleców) 
Pomidora dołożę. 
(rysujemy kółeczka na plecach) 
I posolę, i popieprzę. 
(przebieramy palcami po pleckach) 
Żeby wszystko było lepsze. 
(masujemy) 
Już nie powiem ani słowa, 
(ugniatamy delikatnie) 
bo kanapka jest gotowa. 
(robimy wielkie „aaaaam”, chwytamy dziecko i udajemy że je jemy ). 
 
…teraz zmiana, dziecko robi kanapkę z Mamy. 
 
 
 



 


