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Drodzy Rodzice! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji zdrowotnej i bezpieczeństwa .Głównym 

celem zajęć będzie rozwijanie sprawności ruchowej .Proponowane zabawy ruchowe pomogą 

rozwinąć umiejętność orientacji w przestrzeni oraz utrwalić pojęcia wysoko, nisko, obok ,na, 

pod, przed ,nad. 

 Część I 

 ,,Gdzie się schowały jajka?” 

 Witam Was Przedszkolaki! 

W pierwszej części naszych zajęć będziemy ćwiczyć  umiejętność w dostrzeganiu przedmiotów 

położonych w przestrzeni. Do naszej zabawy ruchowej potrzebna nam będzie pomoc  rodziców. 

Zadanie nr.1 

Proszę aby rodzice schowali 4 jajka ( pisanki) w różne miejsca w  domu. Następnie za pomocą 

słów ,,ciepło’’ i ,,zimno’’ nakierowali dziecko na miejsce gdzie zostały ukryte jajka. Jeśli 

dziecko zbliża się do osiągnięcia celu używamy słowa ,,gorąco”. 

Zadanie nr.2 

Do następnego ćwiczenia potrzebne nam będzie jajko. Najlepszym miejscem do wykonania 

tego ćwiczenia będzie dywan. 

Słoneczka, Waszym zadaniem będzie położyć jajko zgodnie z instrukcji. 

• Przed sobą 

• Za sobą 

• Obok siebie                                                                               

•  Połóż jajko na czymś co jest wysoko(np. parapet)  

•  Połóż jajko na czymś co jest nisko(np. podłoga)  

• Na  dłoni 

• Pod  stopą                                                                 
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Zadanie nr.3 

Złap łyżkę jedna ręką i połóż na niej jajko .Następnie w ten sposób przejdź od początku do 

końca dywanu. Uważaj aby jajko nie spadło z łyżki. Ćwiczenie powtórz trzy razy.                                                                          

                                                                                       

Część II 

W drugiej części popołudniowej  utrwalimy zdobyte  poranne wiadomości. 

• Weź w dłoń  jajko 

• Usiądź na dywanie a następnie zegnij nogi w kolanach i  przełóż jajko z ręki do ręki raz  

pod kolanami raz nad  

• Wyciągnij ręce do tyłu za plecy  i przełóż jajko z ręki do ręki 

• Wyciągnij ręce przed siebie i przełóż jajko z ręki do ręki 

• Podnieś ręce do góry nad głową i przenieś jajko z ręki do ręki 

• Zrób skłon w dół ( żebyś dotykał swoich stóp), a następnie połóż jajko  obok  stopy 

Dodatkowo na zakończenie proponuję poskakać w rytm muzyki pod  tytułem: ,,Duży i mały 

skok”. 

 https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M    

 

Scenariusz podzielony został na dwie części. Część pierwsza- poranna, druga popołudniowa.  

Powodzenia! 
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