
Zachęcamy do aktywności fizycznej, gdyż jak wiadomo w zdrowym ciele zdrowy duch. 

Drogie Misie zaproście do zabaw w formie opowieści ruchowej cała rodzinę, a  na pewno będzie 

wesoło. 

 

Ja i moja rodzina wg B. Formy 

Na dworze jest ładna pogoda. Świeci słońce i wieje ciepły wietrzyk. Mamusia, tatuś i ich 

dzieci idą na spacer do parku - dzieci idą w rozsypce za rodzicem. 

 

- Podczas spaceru słuchają jak śpiewają ptaki - dzieci zatrzymują się, spoglądają w górę, 

nasłuchują. 

 

- Postanowili zjeść lody - naśladują lizanie lodów. 

 

- Kiedy tak spacerowali, rozbolały ich nogi i postanowili odpocząć. Usiedli na ławce. Wtedy 

przybiegła do nich wiewiórka. Dzieci dały jej orzeszki - dzieci przechodzą do przysiadu i 

naśladują wiewiórki jedzące orzechy. 

Źródło: http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_11_00004_OR&k=k0205&d=zab 

 

Na wycieczce wg B. Formy 

Dzieci tworzą pociąg i w rytmie wyklaskiwany przez rodzica  przeskakują z nogi na nogę za 

prowadzącym dzieckiem( rodzic lub dziecko). 

 

- Dojechaliśmy do celu. Jesteśmy w górach. Podziwiamy piękne widoki - dzieci robią daszek 

nad oczami i spoglądają raz w prawą, raz w lewą stronę. 

 

- W górach żyją różne zwierzęta: kozice, świstaki, orły. Za chwilę zamienimy się w "orły" - 

dzieci wyciągają ręce na boki i unosząc je powoli w dół i w górę "fruwają wysoko ponad 

górami". 

 

- Teraz jesteśmy niedźwiedziami - dzieci przenoszą ciężar z nogi na nogę. 

 

- Niedźwiedzie się zmęczyły, odpoczywają na polanie i głęboko oddychają - dzieci przechodzą 

do siadu, nogi w lekkim rozkroku, wciągają powietrze nosem, wypuszczają ustami. 

 

Misie idą spać - dzieci przechodzą do leżenia na boku. 

 

- Nagle na polanie pojawiły się zające - dzieci przechodzą do przysiadu, palce to uszy, 

podskakują przemieszczając się w dowolnych kierunkach. 

Źródło: http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_11_00013_OR&k=k0205&d=zab 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_11_00004_OR&k=k0205&d=zab
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_11_00013_OR&k=k0205&d=zab


Połącz linią pętle- od największej do najmniejszej liczby pisanek. 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

Drogie Misie. Zachęcam Was  do skorzystania z propozycji zabaw i pomysłów . Może coś dla siebie 

wybierzecie i wykonacie? Może pokażecie nam Wasze gotowe prace na stronie naszej grupy?  

Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/03/kolorowanki-do-druku/ 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/03/kolorowanki-do-druku/


Zaprowadź zwierzęta do ich domów. Pokoloruj obrazki. 

                                                         

 

 

                                     

                                                    

Opracowanie: Anna  Ledwoch, Monika Kocot, Beata Urbaniak 


