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Witajcie Kochani Podróżnicy w kolejnym tygodniu naszej zabawy na odległość. Ciekawa 

jestem  jak wyszły Wasze łąki?  

Ten tydzień jest wyjątkowy, ponieważ przygotowuje nas do Świąt Wielkanocnych, nasze 

zabawy zatem będą poruszały tematy związane z tymi świętami. Poznacie niektóre tradycje 

wielkanocne, zrobimy pisanki a przede wszystkim będziemy się dobrze bawić. 

Część I                                                      

Do dzisiejszej zabawy będzie nam potrzebny kij od szczotki albo mopa. Zaczniemy jednak od 

rozgrzewki. 

Stańcie swobodnie, ręce wzdłuż ciała. Spróbujcie dotknąć uchem do ramienia. Pamiętajcie że 

to ucho zbliża się do ramienia a nie odwrotnie. Najpierw w jedną, a później w drugą stronę.  

Doskonale.   

Teraz broda dotyka do klatki piersiowej …….. i unosimy głowę do góry. Próbujemy spojrzeć za 

siebie. 

Skoro szyja rozgrzana, to przechodzimy do ramion. Unosimy je do góry i opuszczamy; 

najpierw pojedynczo, oba na raz, a teraz na zmianę raz lewe raz prawe. 

Szybki bieg w miejscu 

Doskonale. Jesteście rozgrzani i gotowi do ćwiczeń z kijem           

1. Stańcie w lekkim rozkroku, chwyćcie kij obiema rękami (na szerokość barków) i 

powoli unoście go góry- nad głowę- i opuszczamy w dół do podłogi.  Powtórzcie to 

ćwiczenie 10 razy.  

2. Oprzyjcie kij jednym końcem o podłogę i podskakujcie dookoła niego (4 razy w prawą 

i 4 razy w lewą stronę).  

3. Połóżcie  kij na podłodze i spróbujcie po nim przejść stopa za stopą. Do przodu i do 

tyłu. Możecie też spróbować przejść z zamkniętymi oczami. 

4. Kij nadal leży na podłodze a Wy stańcie z prawej strony. Przeskakujcie obunóż raz na 

jedną raz na drugą stronę. 



5. Poproście rodzica, by potrzymał Wam kij na różnych wysokościach, a Wy 

przechodźcie pod nim i nad nim w różny sposób (na czworakach, przeczołgajcie się, 

przeskoczcie itp.) 

6. Weźcie teraz kij w obie ręce i przełóżcie przez niego nogi. Czy kij znalazł się za 

Waszymi plecami? Doskonale  

7. Połóżcie kij na podłodze, będzie wyznaczał linię, po jednej stronie połóż się Ty, po 

drugiej stronie – rodzeństwo lub rodzic (leżymy na brzuchu) i przerzucajcie do siebie  

piłkę lub maskotkę 

Brawo!!! 

Czas na odpoczynek. Połóżcie się wygodnie, zamknijcie oczy i spokojnie oddychajcie. 

Wdech noskiem, wydech ustami 

https://youtu.be/GYaxmil_v5M 

Część II                                                 

Posłuchajcie teraz pewnego utworu i zastanówcie się jaki tytuł byście mu nadali, z czym 

Wam się kojarzy? 

https://youtu.be/e2ziz9Z6G84 

Podobał Wam się utwór? Macie pomysł na jakiś tytuł dla niego?  

Tak naprawdę utwór ten nosi tytuł „Taniec piskląt w skorupkach”. Czy kojarzy Wam się z 

małymi pisklakami? Mnie tak 

Spróbujcie teraz zamienić się w malutkie pisklaki i zatańczyć do tej muzyki.  

Żałuję, ze nie mogę zobaczyć jakie z Was urocze pisklaki. 

Spójrzcie proszę teraz jak w pisklaki zamieniły się inne przedszkolaki i zatańczcie razem z 

nimi. 

https://youtu.be/_tIGCNJWqVw 

Część III 

Niezwykłe instrumenty.  

Na pewno macie w domu jakieś pudełko, butelkę po soku lub jogurcie, trochę ryżu, kaszy 

lub groch. 

https://youtu.be/GYaxmil_v5M
https://youtu.be/e2ziz9Z6G84
https://youtu.be/_tIGCNJWqVw


Wykorzystajcie to zatem do zrobienia swojego własnego instrumentu. Jeśli chcecie, 

wsypcie do kilku pojemników różne sypkie materiały. Pamiętajcie, by je szczelnie 

zamknąć 

Czy wydają takie same dźwięki? 

Bawcie się dźwiękami i stwórzcie swoją własną, niepowtarzalną orkiestrę.  
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