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Zabawy ruchowe na podstawie opowieści ruchowej 

 

Wykonujemy ćwiczenia wskazane w tekście : 

„Wielka wyprawa w świat Tygryska” – opowieść ruchowa. 

 

Tygrys wygrzewał się na słońcu i bardzo się nudził. Choć było gorąco, miał dość tej bezczynności, gdyż 

zawsze szukał okazji, by pobrykać. Położył się na plecach i przeciągnął się ( w leżeniu tyłem na przemian 

wyciąganie ramion i nóg). 

 Pomyślał sobie „A gdybym tak wyruszył w świat? Tak to dobra myśl”. Następnie stanął na czterech łapach 

i zaczął je unosić po kolei (w klęku podpartym kolejne unoszenie prawej, lewej nogi, prawej, lewej ręki).  

Pobiegł na polanę, by  tam pobaraszkować: Przetaczał się po trawie (w leżeniu ramiona wyprostowane za 

głową i toczenie się w różne strony), wierzgał nogami jak dziki koń (w przysiadzie podpartym wyrzucanie 

nóg w tył i w górę).  

Brykał jeszcze na wiele tylko jemu znanych sposobów (swobodne, radosne ruchy), a potem pognał do lasu 

(bieg na czworakach).  

Po drodze musiał przeskoczyć wiele wywróconych drzew (skoki z rozbiegu). Gdy dotarł na miejsce, wspiął 

się na wysokie drzewo, aby zobaczyć jak wygląda dziś rzeka (ruchy naśladujące wspinanie się na drzewo).  

Rzeka płynęła w pobliżu, a ponieważ tego dnia było bardzo gorąco, chciał jak najprędzej wykąpać się (bieg 

na czworakach).  

Po drodze usłyszał hałas. Ponieważ nie wiedział, co on oznacza, chciał jak najciszej podkraść się do 

krzaków nad brzegiem (pełzanie). Wyglądając zza nich, zobaczył płynący statek, a nie chcąc być 

dostrzeżonym przez ludzi, odczekał aż zniknie on za zakrętem.  

Wskoczył do wody, by schłodzić swe rozgrzane ciało (naśladowanie pływania).  

Po wyjściu z wody pomyślał, że czas na popołudniową drzemkę. Znalazł zacienione miejsce i tam się ułożył 

(dzieci układają się wygodnie na podłodze). Zanim zasnął pomyślał sobie jeszcze „Ależ wielki jest ten 

świat, bardzo się zmęczyłem na tej wyprawie”. I natychmiast zasnął. 

*Dodatkowo z okazji Świąt Wielkanocnych będących tuż za rogiem, wszystkie  dzieci zachęcamy do nauki 

wierszyka wielkanocnego : 

"Śmigus dyngus" M. Terlikowska 
 

Wie o tym i Tomek i Ewa, 

że w śmigus się wszystkich oblewa. 

Ale czy trzeba Pawełka 

oblewać z pełnego kubełka? 

Wystarczy małym kubeczkiem 

dla żartu, dla śmiechu, troszeczkę. 

Bo gdy wiatr chmurkę przywieje 

i wszystkich was deszczem 

poleje? 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Kochane Króliczki z okazji Świąt Wielkanocnych chciałybyśmy życzyć Wam i 

Waszym rodzinom, aby ten czas był pogodny, przepełniony wiarą, nadzieją i 

miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, do szybkiego zobaczenia !  

Ciocia Marta i ciocia Asia z grupy Króliczki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    Joanna Banaszak 

grupa „KRÓLICZKI” 


