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WSZĘDZIE WIOSNA

1. Witam wszystkich przedszkolaków – posłuchajcie razem ze mną :) 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo

2. ,,Piesek odgania się od muchy'' – zabawa z czworakowaniem
Dziecko chodzi na czworakach. Na hasło Rodzica: Piesek odgania się od muchy! 
- zatrzymuje się, unosi jedną rękę i lekko machają nią w górze. 

3. Ćwiczenia gimanstyczne – zestaw nr 34. 

• ,,Motylki siadają na kwiatkach'' – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Dzieci- motylki biegają, machając rozłożonymi rękami jak skrzydełkami. Motylki 
biegają lekko i niezbyt szybko. Na znak Rodzica zatrzymują się i kucają – siadają na 
kwiatkach. 

• ,,Trawy kołyszą się na wietrze'' – ćwiczenia dużych grup mięśniowych. 

Dzieci stoją w małym rozkroku, unoszą do góry ręce i wykonują skłony w bok w 
jedną i w drugą stronę, naśladując kołysanie trawy na wietrze.

• ,,Pieski gonią motylka''- zabawa z czworakowaniem

Dzieci chodzą i próbują biegać na czworakach. Na znak Rodzica: zatrzymują się, 
unoszą rękę i lekko nią machają, naśladując łapanie motyla. 

• ,,Pszczółki do ula'' – zabawa bieżna

Dzieci – pszczółki biegają swobodnie, zataczając pętelki. Na hasło Rodzica: 
Pszczółki do ula! - biegną do Rodzica i przytulają się do siebie lekko głowami.

• ,,Bociany na łące '' - zabawa z elementem równowagi

Dzieci – bociany chodzą, wysoko podnosząc kolana. Na znak Rodzica zatrzymują się 
i stoją na jednej nodze, liczą do 4, potem zmieniają nogę. 

• ,,Zielone żabki'' – zabawa z elementem podskoku.

Dzieci – żabki podskakują w miejscu i do przodu, ręce mają ugięte w łokciach i 
uniesione w górę, dłonie przy uszach. Po kilku podskokach zatrzymują się i kumkają. 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


4. ,,Co słychać wiosną?'' - ćwiczenia słuchowe
Dzieci słuchają odgłosów:

• pszczoły
https://www.youtube.com/watch?v=VB2Sy2xcW7E 

• żaby
https://www.youtube.com/watch?v=fxLkVDCyUVg 

• bociana
https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w 

• muchy
https://www.youtube.com/watch?v=8q0poDwrlj8

5. Dopasuj brakujące części – poproś osobę dorosłą o pomoc przy wycinaniu.

https://www.youtube.com/watch?v=8q0poDwrlj8
https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w
https://www.youtube.com/watch?v=fxLkVDCyUVg
https://www.youtube.com/watch?v=VB2Sy2xcW7E


6. Połącz owady z ich cieniami – ZADANIE DLA CHĘTNYCH DZIECI 

POZDRAWIAMY


