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W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH!!!

ZADANIE 49

Potrzebne: czerwone i zielone kółko z papieru

Kontynuujemy naszą  zabawę z  opowiadaniem ruchowym.  Dzieci  słuchają  dokładnie  czytanego

przez rodzica opowiadania i  naśladują ruchy występujących w nim postaci  lub zjawisk. Rodzic

może na początku podpowiadać dziecku co ma zrobić (przeczytać opisy z nawiasu), ale i zachęcić

do  samodzielnie  wymyślonych  ruchów.  Zabawa  to  kształtuje  wyobraźnie,  skupienie  uwagi,

percepcje słuchową, planowanie motoryczne, naśladownictwo ruchów oraz koordynację ruchową.

Opowiadanie ruchowe: „Wycieczka do lasu” 

„Wybieramy się  na wycieczkę do lasu,  mamy brzydką pogodę, dlatego należy się odpowiednie

ciepło ubrać. (Dzieci naśladują za  czynności związane z ubieraniem się). Las znajduje się bardzo

daleko, dlatego wybierzemy się  na tą  wycieczkę samochodem. (Dzieci  jeżdżą samochodami po

pokoju, trzymając w rękach wyobrażoną kierownicę). Gdy prowadzący podnosi czerwony krążek

dzieci  zatrzymują  się,  tak  jak  na  czerwonym  świetle,  natomiast  gdy  zielony  jadą  dalej).  

Już prawie jesteśmy w lesie, wybraliśmy się na spacer jak Ola z piosenki Poszła Ola na spacerek.

Jesteśmy w lesie. Idziemy cicho, aby nie spłoszyć zwierząt żyjących w lesie. (Dzieci skradają się na

palcach). Drzewa poruszają gałęziami, słychać szum wiatru. (Dzieci naśladują ruchy gałęzi drzew

i szum wiatru: szszsz o różnym natężeniu). Na ścieżce spotykamy wiewiórkę, która wesoło skacze

i szuka orzechów na zimę. (Dzieci jak wiewiórki skaczą na ugiętych nogach, z rękami zgiętymi

przed sobą pomiędzy drzewami, co pewien czas zatrzymują się, przykucają i szukają orzechów np.

pod krzesłem, poduszką) Z drzewa na drzewo przelatuje dzięcioł. (Naśladują lot ptaka – poruszają

się, machając rękami). Właśnie usiadł na jednym z drzew. Posłuchajcie, jak stuka dziobem w jego

korę. (Przykucają, rytmicznie stukają zgiętym palcem o podłogę, powtarzają słowa: stuk, puk, stuk,

puk).  W  oddali  słychać,  jak  drwale  piłują  drzewo.  (Dobierają  się  parami,  podają  sobie  ręce

i naprzemiennie  się  przeciągają  –  naśladują  piłowanie  drewna  –  naśladują:  zzz,  zzz,  zzz).  

Na sośnie siedzi wróbel i głośno ćwierka. (Przykucają i głośno ćwierkają: ćwir, ćwir, ćwir). Idziemy



dalej,  przedzieramy  się  przez  gęste  zarośla,  podnosimy wysoko nogi,  omijając  wysokie  trawy.

(Pokazują, jak przeciskają się przez zarośla. Idą, wysoko podnosząc nogi, jakby przechodziły przez

wysokie trawy). Opadłe liście szeleszczą pod stopami. (Szurają stopami i powtarzają: szur, szur,

szur). Nagle w oddali pojawił się niedźwiedź. Cicho pomrukuje i szuka kryjówki, aby położyć się

do zimowego snu. (Idą na czworakach i powtarzają: wrr, wrr, wrr). Na niebie pojawiły się ciemne

chmury i zaczął padać deszcz. (Naśladują ruchami palców padający deszcz, powtarzają: kap, kap,

kap.) Niestety, nasza wycieczka dobiegła końca. Biegnijmy szybko do samochodów, aby schować

się przed deszczem. (Dzieci biegną do wyobrażonych samochodów)”
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