
Zakładka: Ruch, muzyka i rytmika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiosna zawitała.  Wszyscy spragnieni jesteśmy słońca i ruchu na świeżym 
powietrzu. Obecnie, w tym trudnym czasie, proponujemy podjąć taką 
aktywność w domu. 
Oto kilka propozycji zabaw ruchowych. Można wykorzystać sprzęty 
gospodarstwa domowego. 
Do wykorzystania są również linki i foldery z muzyką, zabawami muzyczno 
ruchowymi i słuchowiska. Zapraszamy do korzystania. (adres linku należy 
skopiować i wkleić w przeglądarkę internetową) 

 

Przydadzą się z pewnością dodane piosenki: „Gąsienica Basi” , „Wiosna w ogródku” i „ 
Maszeruje wiosna” 

Przykładowe zabawy: 
 

Jestem jak... 
• dzieci naśladują zmęczoną lalkę, która napina mięśnie na sygnał dźwiękowy (uderzenie 

np.  w pokrywki), a po chwili je rozluźnia; 
• dzieci przeciągają się jak koty, a na umówiony sygnał dźwiękowy zwijają się w kłębek, 

napinając mięśnie; 
 • dzieci naśladują zmęczonego pajacyka poprzez silne naprężanie całego ciała (ręce 

uniesione, nogi w niewielkim rozkroku), a następnie kolejne odprężanie palców rąk, dłoni, 
przedramion, ramion, głowy i górnej części tułowia. Po rozluźnieniu mięśni części ciała 

opadają bezwładnie w dół. 
 

Koty. 
 Dzieci poruszają się po całym pomieszczeniu na czworakach z uniesioną głową w rytmie 

wygrywanym na dowolnym przedmiocie. Na sygnał (głośny dźwięk) naśladują 
wdrapywanie się w postawie pionowej na drzewo, przemiennie poruszając rękami i 

nogami. Gdy akompaniament cichnie, „koty” schodzą z „drzewa”, po czym zwijają się w 
kłębek, aby na podłodze odpocząć i zasnąć. 

 
 Sprzątanie mieszkania. 

Dzieci poruszają się po całym pomieszczeniu biegiem lub podskokami w rytmie 
akompaniamentu. Na umówiony sygnał instrumentalny zatrzymują się i naśladują 

wykonywanie różnych czynności domowych: 
 a) trzepanie dywanu (stają w rozkroku, ujmują oburącz „trzepaczkę” i wykonują zwroty raz 

z jednej, raz z drugiej strony); 
b) wycieranie kurzu (wspinają się na palce stóp, aby sięgnąć wysoko, pochylają się, aby 

wytrzeć nisko, stoją wyprostowane, aby wytrzeć kurz przed sobą); 
c) mycie podłogi (w pozycji klęczącej wykonują duże, obszerne ruchy tuż przy podłodze). 

 
 



 
 
 
 

 
Do wykorzystywania online 

 
 

✗ Strona udostępniona przez P. Julitę Jamza Szik 

https://www.youtube.com/channel/UCYYpwMWeWKjl-vvbZyiqMaA 

 

✗ Strona udostępniona przez autora Pana Miłosza Konarskiego (wydawnictwo Bliżej 

Przedszkola) 

 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=pan+mi%C5%82osz+dla+dzieci 

https://www.youtube.com/channel/UCYYpwMWeWKjl-vvbZyiqMaA
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=pan+miłosz+dla+dzieci

