
 

GRUPA ,,PIESKI’’ 

1.Zabaw  poranna  - „Zajączki”. 

 

Rodzic czyta wiersz, demonstruje dziecku ruchy (zginanie kolejnych palców), 

wszyscy wspólnie przeliczają palce, ustalają wynik odejmowania. 

 

,,Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się dwa schowają, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica. 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca’’. 

 

2. Opowieść ruchowa „Przygoda Wielkanocna” z elementem ćwiczeń 

gimnastycznych.                                                                                                  

 

Posłuchajcie teraz opowiadania czytanego przez Waszych rodziców. W trakcie 

opowiadania rodzice pokazują odpowiednie ruchy ilustrujące opowiadanie.  

Dziecinaśladują. 

Mały zajączek (przykucają ,przykładają dłonie do głowy- robią uszy 

zajączka)skakał po łące   i zastanawiał się jaką ,świąteczną niespodziankę 

przygotować dla swoich przyjaciół(skaczą               w przysiadzie w różnych 

kierunkach). Postanowił zrobić dla nich pisanki (naśladują malowanie pisanek). 

Kiedy były już gotowe, delikatnie poukładał je w wózku.(naśladują przenoszenie 

pisanek w obu dłoniach z jednego miejsca na drugie). Powoli ciągnął wózek , aby 

rozwieść pisanki do swoich kolegów(naśladują ciągnięcie ciężkiego wózka za 

sznurek).Wózek był ciężki. Zajączek co pewien czas zatrzymywał się, ocierał pot 

z czoła(ocierają pot z czoła raz jedna ręką raz drugą) oraz przeciągał się ,aby 

rozprostować plecy i ręce(przeciągają się).Był już bardzo blisko domu kogucika, 

kiedy nagle potknął się                  i przewrócił(naśladują potknięcie i przewrócenie 

się).Wózek z pisankami przechylił się na bok , a pisanki poturlały się po trawie 

(turlają się po dywanie w różnych kierunkach).Skorupki pisanek zaczęły pękać 

.Wykluły się z nich kurczątka(naśladują wykluwanie się kurczątek z 

jajek).Zajączek przestraszył się i zaczął uciekać(skaczą w przysiadzie), a 

kurczątka machając swymi malutkimi skrzydełkami ,pobiegły za nim(biegną 

machają ugiętymi łokciach rękami).Kurczątka były jednak malutkie, dlatego 

szybko się zmęczyły .Przykucnęły więc na trawie (przykucają), aby odpocząć. 

Tymczasem zajączek opowiadał przyjaciołom o swojej przygodzie, a oni się z 

niego głośno śmiali (naśladują śmiech). Myślę, że o zajączku nie można 



powiedzieć, że był bardzo odważny , bo przecież przestraszył się małych 

kurczątek. 

Po zabawie dzieci mogą wymyślić zakończenie historii, podać swoje propozycje, 

co mogło się stać z kurczątkami. 

 

3.   Zabawa  „Zajączki na łące” – ćwiczenia z rodzicami.                        

Rodzic zachęca dziecko, by swobodnie poruszało się po pokoju, naśladując 

zajęcze skoki. 

Dziecko skacze jak zajączek, a na hasło rodzica zatrzymuje się i wykonuje 

polecenia: 

– Zajączki jedzą marchewkę – naśladuje gryzienie marchewki, 

– Zajączki się myją – kolistymi ruchami naśladuje czyszczenie futra, 

 

 

 

 

– Zajączki nasłuchują, czy nie zbliża się myśliwy – kuca, podnosi podkurczone 

ramiona i nasłuchuje dobiegających odgłosów, 

 

– Zajączki odpoczywają na leśnej polanie – kładzie się na podłodze i spokojnie 

oddycha 

4. Zabawa –wykonaj zadania wg poleceń/instrukcji. 

 



 


