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1. Wiersz Mieczysławy Buczkówny- „Owies” 

 

 Posieję na spodku owies. 

 Może mi wyrośnie, kto wie. 

  

 Od rana dzisiaj się cieszę. 

 Pięknie mi owiesek wzeszedł. 

 

 Już białą serwetkę ścielę, 

 zieleń się owiesku, zieleń! 

 

 Rośnijże długo, nie zwlekaj! 

 Cukrowy baranek czeka! 

 

2. Wysiej na spodeczku lub w doniczce owies, trawę lub rzeżuchę- będzie ozdobą wielkanocnego stołu. 

 

3. „Mamo, tato- ćwiczmy razem”- ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci i rodziców 

 

 Dzieci i rodzice w parach. Dotykają się różnymi częściami ciała, najpierw wg pomysłu mamy lub 

taty, a potem dziecka. 

 

 Partnerzy siadają tyłem do siebie. „Poznają” wzajemnie swoje plecy. Następnie popychają się 

plecami na przemian- raz jedna, raz druga osoba. 

 

 Siad płaski i pedałowanie. Partnerzy dotykają się stopami i na przemian naciskają. Potem wykonują 

mostek- podnoszą do góry nogi złączone stopami. 

 

 Huśtawka. Partnerzy, trzymając się za ręce, wykonują przysiad. Raz kuca jedna, raz druga osoba. 

 

 Masaż. Dorosły leży na podłodze, dziecko masuje jego ciaało. Po chwili następuje zmiana ról. 

 

 Zabawa ze śpiewem. Wszyscy trzymają się za ręce w kole i maszerują, śpiewając: 

„Czy znasz, czy znasz magiczną cyfrę …? 

Tak jest jeden ( tupią prawą nogą ) 

Czy znasz... 

Tak jest dwa  (tupią lewą nogą ) 

W dalszym ciągu zabawy pokazują prawy łokieć, potem lewy, przyklękają na prawe, potem lewe kolano. 

Za każdym razem do wcześniej wykonanych ruchów dodają nowy, powtarzając refren. 

 

 Odklejanie od podłogi. Najpierw rodzice naśladują smarowanie klejem dłoni i stóp, a potem kucają 

na podłodze. Dziecko stara się oderwać im od podłogi najpierw ręce, potem nogi. Zmiana ról. 

 

 Mostek. Rodzice robią mostek, a dzieci obchodzą ich na czworakach, przechodzą pod mostkiem, 

przez mostek, za nim i dookoła mostka. W dowolnej chwili dorosły „przygniata”' dziecko i zachęca 

je do wyczołgania się spod spodu. 

 

 Turlanie. Rodzice turlają dziecko po swoich nogach. 

 

 Konik. Rodzice klękają ( klęk podparty) i biorą dzieci na barana. Poruszają się w różnych 

kierunkach. 

 



 Kołyska. Uczestnicy siedzą na podłodze. Dzieci znajdują się między nogami rodziców. Mama lub 

tata, naśladując kołyskę, obejmuje dziecko. Buja z boku na bok, kołysze, pieszcząc i całując. 

 

 Relaks przy muzyce. Wszyscy razem naśladują, jak chodzą słonie, jak poruszają się motylki. 

 

 Zabawy z gazetami. Wszyscy swobodnie wymachują gazetami- nisko, wysoko, jedną ręką, drugą 

ręką, przekładają gazety między nogami. Tańczą z gazetami na głowie w rytm melodii. Uczestnicy 

rozrywają gazetę na połowę, podkładają pod stopy i próbują chodzić, nie odrywając stóp od podłogi- 

do przodu, do tyłu, w bok. Następnie zwijają gazety w kule. Swobodna zabawa kulami- podrzucanie, 

chwytanie, turlanie do siebie itp. 

 

 Wszyscy poruszają się w kole w rytm muzyki. W środku koła znajduje się kosz. Wrzucają kule do 

kosza na każdą akcentowaną nutę. 

 

 Podziękowanie za wspólną zabawę. Całuski i uściski. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA KONIEC DZISIEJSZYCH ZABAW DLA 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH DZIECI 

KOLOROWANKA Z ZAJĄCZKIEM   



                                      

 


