
Witam wszystkie dzieci i zapraszam do zabawy   

 

1. Opowieść ruchowa ”Wiosenny spacer z pszczółką Mają” 

Rodzica poproszę o opowiadanie, a Was zapraszam na spacer                      

i naśladowanie czynności zgodnie z opowieścią:  

Pewnego słonecznego dnia pszczółka Maja postanowiła 

wybrać się na spacer. Gdy wstała, ziewnęła i przeciągnęła 

się kilka razy (wymachy naprzemienne ramion w pozycji 

stojącej), następnie wykonała poranną gimnastykę, żeby rozruszać 

swoje skrzydełka. Zrobiła pięć skłonów (skłony z wyprostem) i 

pięć przysiadów (przysiady). Później wypiła kubek nektaru i 

szybko poruszając skrzydełkami wyfrunęła z ula (bieg po obwodzie 

koła). Gdy dotarła na łąkę z radości skakała po zielonej trawie 

jednocześnie poruszając skrzydełkami (podskoki rozkroczno-

zwarte). Po pewnym czasie Maja poczuła, że jej skrzydełka są 

bardzo zmęczone. Pszczółka położyła się na brzuchu na szerokiej 

łodyżce i rozglądała się po okolicy (w leżeniu przodem, uniesienie 

głowy i ramion, na dany sygnał opuszczenie). Gdy odpoczęła, 

postanowiła, że nazbiera bukiet z maleńkich kwiatków. Szybko 

poruszała się nad łąką, żeby znaleźć najpiękniejsze (swobodny 

bieg, na sygnał skłon w przód). Gdy bukiet był gotowy Maja 

poczuła, że jest głodna. Przeskakując z kwiatka na kwiatek 

zbierała słodki nektar (skoki obunóż). Z pełnym brzuszkiem 

trudno było się poruszać, więc Maja wolno stawiała nóżkę za 

nóżką idąc po długim listku         (powolny marsz). Po chwili 

pszczółka zdecydowała, że czas wracać do domu i najkrótszą 

drogą doleciała do ula (spokojny bieg). 

 



2. „Żabki i motylki” – zabawa słuchowo– ruchowa  

Poproszę Rodzica o przygotowanie i włączenie muzyki Antonio Vivaldi 

– Wiosna https://youtu.be/l4Ad6pZ8vEQ 

Dziecko biega w rytm muzyki, naśladując latające motylki. Gdy 

muzyka ucichnie, dziecko zatrzymuje się i uważnie słucha. Rodzic 

klaszcze lub uderza np. drewnianą łyżką o pokrywkę czy metalową 

miskę. Dziecko liczy usłyszane dźwięki i podskakuje odpowiednią 

liczbę razy, naśladując żabki. Ponownie włączamy muzykę i 

powtarzamy te czynności. Rolę Rodzica- prowadzącego  może 

przejąć dziecko. 

 

3. „Co to za roślina?”- zabawa rozwijająca spostrzegawczość, 

zainteresowanie światem roślin, pobudzająca zmysły. 

 

Jeżeli pogoda pozwoli wyjdźcie z Rodzicami na spacer lub przed 

dom i poszukajcie takich roślin: 

  

Chaber bławatek                       Mniszek lekarski 

 

https://youtu.be/l4Ad6pZ8vEQ


  

Koniczyna łąkowa                                 Bluszczyk kurdybanek 

  

Rzeżucha łąkowa                                 Stokrotka 

Zróbcie z nazbieranych kwiatów wiosenne bukiety. 

 

4. „W ogrodzie”- interaktywna zabawa z sylabami. 

Zakręć kołem, podaj nazwę przedmiotu/narzędzia potrzebnego                

w ogrodzie i podziel je na sylaby. 

https://wordwall.net/resource/1024647/narz%C4%99dzia-

ogrodnicze 

 

5. Karta pracy (załącznik)- ćwiczenie grafomotoryczne:  rysuj po 

śladzie i pokoloruj obrazek. 

https://wordwall.net/resource/1024647/narz%C4%99dzia-ogrodnicze
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