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Do dzisiejszych zabaw ruchowych nie będą nam potrzebne przybory. Zadbajmy tylko o wygodny 

strój. Do drugiej części zabawy prosimy o przygotowanie masy solnej (przepis podany we 

wcześniejszych zajęciach- 14.05.- czwartek), lub kolorowej plasteliny, małej buteleczki (np. po 

syropie) lub słoiczka, kolorowe koraliki lub farba do zabarwienia masy.  

Zestaw zabaw ruchowych:  

Przebieg: 

1. Część wstępna 

 Berek z imionami - zabawa ruchowa ożywiająca. 

Dziecko biega po wyznaczonym terenie. Kiedy zawołamy dziecko po imieniu, podbiega do rodzica 

siada w siadzie skrzyżnym. Po chwili wstaje i znowu biega. Zabawę powtarzamy kilka razy.  

2. Część główna 

 Zwierzęta - zabawa ruchowo - naśladowcza. 

Dziecko  stoi w dowolnym miejscu. Rodzic podaje hasło np.: pokaż jak słoń je trawę, a dziecko 

pokazuje podane hasło (pozwalamy dziecku na własną inicjatywę). Rodzic również bierze udział                   

w zabawie i wtedy hasła podajemy na zmianę z dzieckiem.  

 

Przykładowe hasła: 

- Jak żyrafa je liście akacji?                       

- Jak bociek  szuka żabę?       

- Jak nosorożec kąpie się w błocie?           

- Jak słoń ochładza się wodą?                   

- Jak małpka je banana? 

- Jak kotek się myje? 

- Jak myszka je serek, 

- Jak piesek kładzie się do snu? 

- Jak zachowuje się żuk kiedy leży na plecach? 

- Jak zachowuje się żółw kiedy się wystraszy? 

3 . Część końcowa 

W marszu wykonujemy następujące ćwiczenie: 

- na 1 maszerujemy na palcach i wznosimy ramiona bokiem w górę ( wdech), 

- na 2 przechodzimy na całe stopy i opuszczamy ramiona bokiem w dół (wydech). 

   Powtarzamy ćwiczenie kilkakrotnie. 

4. Czynności organizacyjno – porządkowe 

   Dziękujemy sobie uśmiechem  za wspólna zabawę!!!! 

Czas na odpoczynek i coś do picia- soczek, woda!!! 

Do dalszej części potrzebna nam będzie masa solna, koraliki, buteleczka. Masą solną kolorową lub 

białą oklejamy buteleczkę. Można dolepić uszko. Powstały wazonik można ozdobić koralikami lub 

pomalować farbami (po wyschnięciu). Jeżeli przygotowujemy kolorową masę solną lub kolorową 

plastelinę to można mieszać kolory, co daje bardzo ciekawy efekt. Wazonik po wyschnięciu może nam 

służyć do dekoracji stolika ze świeżymi polnymi kwiatuszkami. Prosimy o zdjęcia Waszych prac. 

Miłej zabawy!!!! 



 

Dla chętnych  ćwiczenia graficzne. 

Źródła: przewodnik metodyczny wyd. Podręcznikarnia, Google – grafika,  

 

 

Przykłady wazoników z masy solnej 

                  

                         

 

 

 

 

 

 

 



Rysuj po śladzie 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Uzupełnij domek  brakującymi elementami.  Pokoloruj obrazek i dorysuj słonko, trawkę, kotka na płocie 

i co jeszcze chcesz. 

 

 

 


