
SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY ZIELONEJ  

Zabawy ruchowo- naśladowcze 

 

Zapraszamy do zabawy Jagnę, Bozhenę, Miłosza, Tadeusza, Fabiana, Andreja 

 

Dziecko siedzi, siedzi wspomagane  

 

 

•  
 

 

1. „W naszym ogródeczku” ……. 

 

„ W naszym ogródeczku     zrobimy porządki ……                                                                      

dziecko  rysuje rękoma koła przed sobą                                                                                                                           

Wygrabimy ścieżki  …….                                                                                                    

dziecko   otwiera i zamyka palce rąk przesuwa z góry na dół po podłodze 

przekopiemy grządki …..                                                                                                     

 dziecko podnosi , zgina i prostuje raz prawą, raz lewą nogę 

Raz dwa trzy…..                                                                                                                   

   dziecko klaszcze  3 razy w ręce 

Potem w miękką ziemię   wsiejemy nasionka …..                                                                                                                           

 dziecko rusza palcami naśladuje chwytanie i wrzucanie nasionek do ziemi. 

Będą się wygrzewać    na wiosennym słonku….. 

dziecko podnosi ręce do góry i naśladuje ruch….  „wkręca żarówki”” 

Raz dwa trzy…….                                                                                                            

dziecko klaszcze 3 razy w ręce 

Spadnie ciepły deszczyk   i wszystko odmieni …….                                                                                         

 dziecko porusza palcami rąk  ponad głową i powoli 

i                         opuszcza je wzdłuż całego ciała aż do podłogi. 

W naszym ogródeczku    grządki zazieleni ………                                                                                                                                                       

 dziecko  rysuje rękoma koła przed sobą. 

Raz dwa trzy..”…..                                                                                                          

 dziecko  klaszcze 3 razy w ręce 

 

Zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki „W naszym ogródeczku” 

https://www.youtube.com/watch?v=C4AqPmD3aU4 

 

•  

 

https://www.youtube.com/watch?v=C4AqPmD3aU4


2. „ Wiosenny deszczyk” 

„Pada deszczyk, pada, pada,                                                                                                  

dziecko  uderza palcami rąk o podłogę                                                                                      

coraz prędzej z nieba spada…….                                                                                              

dziecko opuszcza ręce z góry w dół…… szybko porusza palcami  

Jak z konewki woda leci, ………….                                                                                    

.dziecko uderza stopami o podłogę 

A tu błyskawica świeci.   ……..                                                                                                

dziecko klaszcze w dłonie nad głową….przed sobą    

Grzmot !!!                                                                                                                                            

dziecko tupie stopami o podłogę                                                                                                   

a nad nami kolorowa tęcza…………….                                                                                         

dziecko przesuwa  ręce  nad głową z jednego boku do drugiego  

 

 

3.  „Domowe porządki”……„Tu lewą mam rączkę…..” 

 

„Tu lewą mam rączkę, a tu prawą mam,                                                                                    

dziecko dotyka i podnosi lewą  rękę……dotyka i podnosi prawą  rękę 

jak praczki pracują pokażę ja wam:                                                                                    

              Tak piorą, tak piorą przez cały boży dzień……………                                     

dziecko zamyka i i otwiera dłonie…… rusza palcami                                                                                                                

Wieszają, wieszają przez cały boży dzień.                                                                  

dziecko podnosi ręce do góry i opuszcza w dół….. 

Maglują, maglują przez cały boży dzień                                                                                          

dziecko zgina i prostuje ręce …..                                                                                        

Prasują, prasują przez cały boży dzień.                                                              

dziecko przesuwa  od lewej strony do prawej…od prawej strony do lewej…. raz 

prawą….raz lewą  ręka  

4. Suszymy pranie. Dziecko zawiesza  papierowe chusteczki na  sznurku miedzy 

krzesłami…wiosenny wiatr szybko wysuszy…….. 

 



 


