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1. „Kto pierwszy?” – zabawa bieżna. Rodzic rysuje dwie linie w odległości 8–10 

kroków jedna od drugiej. Na jednej z nich ustawia się dziecko – twarzą zwrócone do 

kierunku biegu (czyli do drugiej linii). Na sygnał dziecko biegnie do drugiej linii 

i ustawiają się jak poprzednio.  

W innej wersji dzieci biegną do mety, aby położyć na niej jakiś przedmiot, np. 

woreczek, krążek lub pudełko.  

2.  „Podskocz, klaśnij, tupnij” – zabawa rytmiczna. Rodzic rozkłada na podłodze 12 

patyczków w  trzech kolorach: czerwonym, żółtym, zielonym. Dzieci do konkretnego 

koloru dobierają czynność: podskok, klaśnięcie, tupnięcie, np. kolor zielony – 

podskok, kolor czerwony – klaśnięcie, kolor żółty – tupnięcie. Po dobraniu koloru do 

czynności chętne rodzic układa ciąg kolorowych patyczków, a zadaniem dzieci jest 

przedstawienie ułożonego rytmu za pomocą ruchu (np. zielony, zielony, żółty, 

czerwony, czerwony, czerwony, żółty, zielony = podskok, podskok, tupnięcie, 

klaśnięcie, klaśnięcie, klaśnięcie, tupnięcie, podskok). 

3. „Małpie figle” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych ze skakankami. Rodzic proponuje 

dzieciom „małpie figle” z szarfami i skakankami.  (szarfy mogą Państwo zrobić ze 

związanych tasiemek) 

  „Wyścig małych małpek” na podłożu są oznaczone za pomocą skakanek 

linie startu i mety (w odległości 4–5 metrów od siebie). Dzieci ustawiają się na 

starcie na czworakach. Na hasło: Wyścig! – dzieci na czworakach posuwają 

się do mety.  

 „Wspinanie się po lianach” dzieci ustawiają się jak w  poprzednim 

ćwiczeniu. Dziecko ustawia się  wzdłuż skakanki – „liany”. Zadaniem dziecka 

będzie „wspinanie się” po „linie” – chodzenie przez dostawianie pięty do 

palców. 

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM


   „Po gałęziach”- na podłodze ze skakanek i szarf są ułożone „drzewa” 

(skakanki – pnie, szarfy – gałęzie). Zadaniem dzieci jest przeskakiwanie 

obunóż z gałęzi na gałąź od dołu drzewa do góry i powrót tą samą drogą. 

4. „Jakie to zwierzę?” – zabawa ruchowa z elementami pantomimy. W pokoju jest 

ustawiona kotara (można też wykorzystać duże pudło). Dziecko ukrywa się za kotarą (lub 

chowa się w pudle albo za nim), a na znak rodzica wychodzi i udaje jakieś zwierzę. 

Zadaniem pozostałych członków rodziny jest odgadnąć, jakie to zwierzę. Uwaga! Rodzic 

może podpowiedzieć dziecku, jakie zwierzę ma naśladować.  

5.    „Zwisające liany” – ćwiczenia oddechowe, dmuchanie na zawieszone nici, włóczki, 

sznurki różnej grubości.  Rodzic rozwiesza w różnych miejscach w pokoju – wyżej, niżej, 

między stołem, sprzętami – różnej długości i  grubości nitki, tasiemki, sznurki. Proponuje 

dzieciom zabawę w  figlarne zwierzęta z  dżungli. Zwierzątka skaczą, bawią się, ale na 

hasło: Liany się kołyszą! – zatrzymują się i szukają najbliższych lian. Zaczyna się 

dmuchanie. Rodzic mówi: Liany kołyszą się coraz mocniej! – dzieci dmuchają z coraz 

większą siłą. Na hasło: Zwierzęta bawią się! – dzieci przerywają dmuchanie i znowu bawią 

się, skaczą. Na ponowne hasło: Liany się kołyszą leciutko – dzieci dmuchają na najbliższe 

liany. Rodzic pomaga im, pokazując, na które liany można dmuchać. Czasem wymaga to 

np. położenia się na brzuchu, jeśli liany wiszą nisko, lub dmuchania do góry. Na hasło: 

Liany kołyszą się coraz mocniej! – dzieci dmuchają mocniej. Na koniec rodzic pyta: Które 

liany jeszcze się nie kołysały?. Dzieci szukają tych sznureczków, tasiemek itp., na które 

jeszcze nie dmuchały, i starają się wprawić je w ruch. 

Uwaga! Za każdym razem należy przypomnieć dzieciom o spokojnym, 

głębokim wdechu. 

6. Dopasuj cień- karta pracy 


