
Wiosna na łące – gry i zabawy ruchowe 15.05.2020 

 

 

1. Zabawy i ćwiczenia ruchowe 

 

Pachnące kwiaty – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

Dziecko porusza się w rytm muzyki (w załączniku). Sięga dłonią do podłogi raz z lewej, raz z prawej 

strony – naśladuje zbieranie kwiatów. Kiedy muzyka ucichnie, zatrzymuje się. Nabiera powietrza przez 

nos, wącha „kwiaty” i naśladuje kichanie. Kiedy ponownie usłyszy muzykę, wraca do tańca.  

 

Latające owady – ćwiczenia ramion. (Zabawa z wykorzystaniem sylwet w załączniku).  

Rodzic prezentuje sylwety owadów. Dziecko porusza się do dowolnej muzyki (można wykorzystać 

muzykę z załącznika do poprzedniej zabawy). Kiedy Rodzic podniesie sylwetę pszczoły, dziecko 

porusza dłońmi blisko tułowia; gdy motyla – macha wyprostowanymi w łokciach ramionami; gdy 

biedronki – porusza dłońmi przy ramionach skierowanych do tyłu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mrówki budują mrowisko – zabawa z elementami czworakowania.  

Dziecko porusza się na czworakach. Na sygnał Rodzica siada w siadzie skrzyżnym na dywanie i 

naśladuje  budowanie „mrowiska”. Po chwili odpoczynku dziecko wraca do czworakowania.  

 

„Ślimak, ślimak, pokaż rogi” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych (z wykorzystaniem chusteczek 

higienicznych) 

Dziecko kładzie się na brzuchu. Na jego plechach Rodzic kładzie chusteczkę higieniczną. Dziecko 

czołga się jak ślimak. Na hasło: Ślimak, ślimak, pokaż rogi! zatrzymuje się, podnosi głowę i przykłada 

palce do czoła. Kładzie się na dywanie i chwilę odpoczywa. Wraca do czołgania się.  

 

Gąsienice – ćwiczenia stóp. (z wykorzystaniem chustki, apaszki lub małego ręcznika) 

Dziecko zdejmuje buty i skarpety. Siada w siadzie podpartym z ugiętymi nogami. Rozkłada chustkę 

(apaszkę, ręczniczek) przed sobą. Poruszając palcami stóp, próbuje zwinąć chustkę. Po chwili zmienia 

nogę.  

 

Wiosenny wietrzyk – ćwiczenia oddechowe (z wykorzystaniem chustki, apaszki lub chusteczki 

higienicznej) 

Dziecko wykonuje improwizację ruchową z chustką (apaszką, chusteczką higieniczną) do utworu instru-

mentalnego „Taniec na wietrze”(w załączniku). Kiedy muzyka ucichnie, zatrzymuje się. Trzymając 

chustkę obiema dłońmi, podnosi ją na wysokość twarzy. Nabiera powietrza nosem i wydycha ustami, 

wprawiając chustkę w ruch. Stara się wydłużać wydech. Kiedy usłyszy muzykę, wraca do tańca.   
 

2. Słodki miód - ćwiczenie warg i język  

Dziecko delikatnie smaruje wargi miodem (lub kremem czekoladowym) . Oblizuje je czubkiem języka – 

najpierw górna, potem dolna warga.  

 

3. Pracowita pszczoła – zabawa paluszkowa 

Rodzic czyta wiersz i prezentuje odpowiednie ruchy, a dziecko powtarza. 

 

Zbierała pszczoła nektar cały dzień na łące –                -  złączenie kciuków obu dłoni,  poruszanie  

                                                                                         pozostałymi  palcami  

rosną tam kwiaty duże i pachnące.                                - otwarcie jednej dłoni i wyprostowanie palców  

Na pierwszym siedziała – słodki nektar zbierała.          - dotknięcie kciuka  

Na długim siedziała – słodki nektar zbierała.                 - dotknięcie wskazującego palca  

Na trzecim siedziała – słodki nektar zbierała.                - dotknięcie środkowego palca  

Na czwartym siedziała – słodki nektar zbierała.           - dotknięcie serdecznego palca  

Na piątym siedziała – słodki nektar zbierała.                - dotknięcie małego palca  

Potem, fryy!, do ula odleciała.                                       - złączenie kciuków obu dłoni,  

                                                                                         poruszanie pozostałymi palcami 

 

 

4. Jestem polnym kwiatem – opowieść słowno-ruchowa.  
Rodzic opowiada o tym, w jaki sposób polne kwiaty rosną wiosną na łące. W trakcie opowiadania 

prezentuje kolejne czynności, które naśladuje dziecko. 

 

Jestem polnym kwiatem  (Magdalena Ledwoń)  

Małe ziarenko niesione wiatrem upada na ziemię (dziecko wykonuje obroty wokół własnej osi z szeroko 

rozłożonymi rękami z jednoczesnym przechodzeniem do przysiadu). Cierpliwie czeka, aż ziemia i 

słoneczko będą mogły dać mu wszystko, co potrzebne jest, aby urosło (zwija się w kuleczkę). Kiedy 

słonko przygrzewa, a ziemia nie jest ani za sucha, ani za mokra, ziarenka wypuszczają korzenie, które 

wędrują w głąb gleby (kładzie całe stopy na ziemi). Gdy korzonki są już w ziemi i mogą z niej czerpać 

pożywienie i wodę, zaczynają wypuszczać maleńką łodygę, która unosi się do słonka (wstaje, ale ręce 

ma skrzyżowane na piersi, a głowę opuszczoną). Z łodygi wyrastają listki, dzięki którym roślinka 



zdobędzie więcej pożywienia (rozkłada ręce na boki). W końcu na szczycie łodygi zaczynają pojawiać 

się piękne kwiaty, które wyciągają główki do słonka (podnosi głowę i wyciąga ją wysoko, prostując jed-

nocześnie plecy). Teraz kwiaty delikatnie falują na wietrze, rozsiewając dookoła przepiękny zapach, 

który przypomina wszystkim, że to już wiosna (kołysze się na boki). 

 

5. Odgłosy na łące – zabawa dźwiękonaśladowcza 

Rodzic czyta wierszyk, a dziecko ilustruje go ruchem według własnego pomysłu. W odpowiednich 

momentach wypowiada wyrazy dźwiękonaśladowcze. 

 

„Odgłosy na łące” (J. Wołoch) 

 

Na łąkę idą dzieci – tup, tup, tup. 

Wysoko motyl leci – fru, fru, fru. 

Pszczółka nektar zbiera – bzy, bzy, bzy. 

Gąsienica listek zżera – mniam, mniam, mniam. 

Pasikonik podskakuje żwawo – hop, hop, hop. 

Biedronka wszystkim bije brawo – klap, klap, klap. 

 

6. Pszczoła Słoduszka - bajka relaksacyjna 

Dziecko kładzie się na dywanie i zamyka oczy. Stara się sobie wyobrazić to o czym czyta Rodzic. 

Rodzic czyta bajkę spokojnym głosem. W tle słychać muzykę (w załączniku) 

 

PSZCZOŁA SŁODUSZKA 

Posłuchaj bajki o pszczole Słoduszce. Postaraj się przeżyć to, co ona. „Było lato, słońce mocno grzało. 

Pachniały kwiaty. Słoduszka od rana zbierała z kwiatów słodki nektar. Musiała bardzo szybko poruszać 

skrzydełkami. Poczuła zmęczenie. Ile to jeszcze kwiatów muszę odwiedzić? Zaczęła liczyć: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10. Słoduszce zaczął się plątać język, położyła się wygodnie na dużym liściu, rozluźniła 

zmęczone nóżki i łapki, zamknęła oczy. Jej brzuszek zaczął spokojnie oddychać. Jak mi dobrze. Moja 

prawa łapka staje się coraz cięższa, nie chce mi się jej podnieść. Moja lewa łapka staje się leniwa, nie 

chce mi się jej podnieść. Tylko mój brzuch równiutko, spokojnie oddycha. Prawa noga z przyczepionym 

woreczkiem miodu staje się ciężka, coraz cięższa i cięższa. Lewa noga, też z woreczkiem miodu staje się 

ciężka. Nie chce mi się jej podnieść. Głowa jest tak wygodnie ułożona. Jestem spokojna, słyszę spokojną 

muzykę. Czuję jak słońce ogrzewa moje nogi i łapki. Jest mi coraz cieplej. Jestem spokojna. Czuję się 

bezpiecznie. Ogarnia mnie senność. Zasypiam, zasypiam, zasypiam”. 
 


