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Dzień dobry Rodzice i Marzyciele  

Dzisiejsze zajęcia to realizacja obszaru fizycznego – ruchowego i muzyczno – rytmicznego. 

 

W pierwszej części zajęć czeka na Was trochę gimnastyki, a w drugiej trochę muzyki.  

Przygotujcie piłeczkę i dobry humor! 

Zapraszamy do zabawy! 

Część I 

1. Pokaż pisankę - zabawa orientacyjno – porządkowa.  

Dziecko porusza się swobodnie. Na hasło Pokaż pisankę, zatrzymuje się i unosi piłkę 

w dłoniach wyciągniętych w stronę rodzica. 

– Wysoko – nisko, ćwiczenia dużych grup mięśniowych. 

Dziecko stoi swobodnie, na hasło wysoko - staje na palcach, wyciągając ku górze ręce 

z piłką. Na hasło - nisko wykonuje przysiad podparty, stukając piłeczkami w podłogę. 

– Ćwiczenia tułowia. 

Dziecko siada w siadzie skrzyżnym, toczy wokół siebie piłkę, na umówiony sygnał 

zmienia kierunek toczenia piłki (próbuje wyciągać ręce jak najdalej). 

– Przeskocz piłkę – zabawa ruchowa z elementem skoku. 

Dziecko przeskakuje obunóż nad położona na podłodze piłką. 

– Wesołe kurczęta – zabawa bieżna. 



Dobierzcie się w parę. Na umówiony sygnał pierwsze kurczątko biega dookoła 

drugiego. Ponowny sygnał to zmiana – drugi biega wokół pierwszego. 

– Spacer baranków – marsz. 

Dziecko maszeruje w różnych kierunkach, rytmizując tekst: Bielutkie baranki sobie 

spacerują, na Wielkanoc wyczekują. 

2. Teraz, gdy już się zmęczyliście, zapraszamy Was na Taniec kurcząt w skorupkach 

Modesta Musorgskiego. Zrelaksujcie się.. 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 

 

 

Opis zabawy: 

I cz. (pierwszy kurczak) 

1. Kurczak wchodzi pod górę (paluszki prawej ręki drepczą po lewej ręce – 

dróżce – do góry), 

2. Kurczak zeskakuje z górki ( paluszki prawej ręki zeskakują po lewej ręce do 

dołu), 

3. Kurczak wchodzi ponownie pod górę (pkt 1) 

4. Kurczak zeskakuje z górki (pkt 2) 

5. Wyskok kurczaków z chmurki – prawa ręka zostaje podbita przez lewą rękę i 

energicznie unosi się do góry. 

II cz. (drugi kurczak) 

Tak jak pierwsza część, tylko teraz lewa ręka. 

III cz. 

1. Bujanie w obłokach (skrzyżowane ręce jak do tańca „Kazaczok”, 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84


2. Rozmowa kurczaków ( dłonie robią „dzióbki” i naśladują rozmowę dwóch 

kurczaków), 

3. Kłótnia kurczaków (energiczne ruchy dłońmi - „dziobami”) 

IV cz. 

1. i 2. jak I część (pierwszy kurczak), 

3. i 4. jak II część (drugi kurczak) 

5. wyskok kurczaków w chmury ( obie dłonie z wyrzutem zataczają koło), 

6. Kurczaki dają sobie buziaczka ( obie dłonie stykają się ze sobą). 

Część II 

1. Zabawy przy piosence Koszyczek dobrych życzeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=7TZOcP5tKhY 

Tekst piosenki: 

I. Siedzi biały cukrowy baranek w wielkanocnym koszyku,  a z barankiem gromada pisanek – 

dużo śmiechu i krzyku.   Dwie kiełbaski pachnące są, sól i pieprz, by był pyszny smak.   

Dziwi się biały baranek: „O! Kto to wszystko będzie jadł?”  

 Ref.: Mama, tata, siostra, brat – każdy coś z koszyczka zjadł,   a to taki jest koszyczek pełen 

dobrych życzeń.   Gdy życzenia złożyć chcesz, coś z koszyczka szybko bierz!     I życz 

szczęścia, pomyślności, a na święta dużo gości! 

 II. Dawno temu prababcia tak samo koszyk przygotowała.   Był baranek i dużo pisanek, i 

kiełbaska niemała.   Ja to dobrze już teraz wiem, że koszyczek przemienia świat,   lecz babcia 

z dziadkiem dziwili się: kto to wszystko będzie jadł?   

Ref.: Mama, tata…  

 III. Kiedyś ja przygotuję koszyczek, aby spełniał życzenia.   Od pisanek kolory pożyczę, od 

baranka marzenia.   I tak zawsze już będzie wciąż, że w koszyczku pyszności są,  a mamy i 

babcie, i ciocie też z życzeniami dają go.  

Ref.: Mama, tata… 

Pytania dotyczące piosenki: 

− Co znajduje się w koszyczku, o którym jest mowa w piosence? 

 − Co znaczą w piosence słowa „koszyczek dobrych życzeń”? 

2.  Zabawa Ciepło, zimno, pod hasłem: Szukamy jajka. 

https://www.youtube.com/watch?v=7TZOcP5tKhY


Jedna osoba chowa jajeczko, a druga szuka..im cieplej,tym bliżej ukrytego jajeczka ;) 

 

Dziękujemy Wam za dzisiaj :) 

Do jutra! 

Ewa Bienias, Milena Kurpiewska 
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