
SCENARIUSZ ZAJĘC RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY ZIELONEJ 

  Zabawy  ruchowo- naśladowcze…stymulacja dotykowa   

    odczuwanie  ciała w przestrzeni ….cd 

 Zapraszamy do wspólnej zabawy …….dzieci i rodziców….. 

 

 „Kogo można zobaczyć w zoo?” 

   W zoo jest wesoło  ( klaszczemy w ręce  ) 

ludzie chodzą wkoło, (w siadzie obracamy się  wokół własnej osi) 

byk ma duże rogi, (podnosimy ręce do góry i wysuwamy  2 palce) 

bocian nie ma nogi, ( zginamy jedną nogę …  zakładamy na kolano drugiej nogi )              

foka pływa w stawie,  nie widać jej prawie,( kładziemy dłonie na ramionach i wykonujemy 

krążenia ) 

słonie wodę piją, (wyciągamy do przodu wyprostowaną rękę i machamy nią)                                 

niedźwiedzie się biją, (zamykamy pięści i zginamy i prostujemy ręce) 

sowa w domku siedzi, (krzyżujemy  ręce na piersiach ) 

boi się niedźwiedzi... ( bujamy się na boki ..)  

https://youtu.be/rXz-hKkUvoM      Piosenka „Idziemy do ZOO” 

 

        Naśladujemy zwierzaki:  

Rodzic mówi i pokazuje obrazek ze zwierzakiem ….. dziecko naśladuje  jego ruchy:                      

biega jak piesek ….dziecko chodzi na czworakach…w rożnych kierunkach                                             

lata jak nietoperz……dziecko siedzi…   macha rękami…….                                             

pływa jak ryba………….dziecko  siedzi…. leży na brzuchu….. zgina i prostuje ręce              

kiwa się jak pingwin …..dziecko w siadzie… buja się na boki……                                     

https://youtu.be/rXz-hKkUvoM


wspina się jak wiewiórka…….dziecko  siedzi …..unosi wysoko ręce do góry                      

dziecko w leżeniu na plecach prostuje ręce i nogi jak ośmiornica….rusza rękami i 

nogami…..                                                                                                                                

jak żyrafa  …..dziecko w siadzie  prostuje plecy….. wyciąga  szyję …..wyciąga  się  do góry 

….…. 

        

            

https://youtu.be/QxpL6PlzezVU 

   

„Słoń na wycieczce”  

Szedł sobie słoń na wycieczkę,                                                                                                         

(z wyczuciem naciskamy plecy dziecka wewnętrzną stroną dłoni) 

z tyłu na plecach miał teczkę,                                                                                      

(rysujemy palcem prostokąt) 

nos długi – trąbę słoniową                                                                                                                  

( przesuwamy palcami po obu stronach kręgosłupa) 

i kiwał na boki głową.                                                                                                                      

(bujamy się na boki kiwamy głową)                                                                                                      

Wolno szedł słonik, szurając nogami jak wielkie kloce.                                                            

 ( powoli szuramy stopami)             

Tak ociężale jak… słonie                                                                                                               

(mocno stukamy raz prawa raz lewa piętą o podłogę)…                                                                  

szedł sobie wolniutko po drodze…….” 

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do wspólnej wędrówki  w takt muzyki……. 

https://youtu.be/WjYjo2mYC3E Piosenka „Cztery słonie. Zielone słonie”  

https://youtu.be/QxpL6PlzeVU
https://youtu.be/WjYjo2mYC3E

