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Przybory: Skakanki. W przypadku braku skakanek można wykorzystać dwie dłuższe 

związane ze sobą apaszki. 

1. Dzieci maszerują po obwodzie koła, rodzic rozdaje skakanki.  

2. Na polecenie dzieci rozbiegają się po wyznaczonym terenie i układają skakanki w 

kółeczka. Będą to dziuple dla wiewiórek.  

3.Zabawa orientacyjno-porządkowa: Wiewiórki w dziupli. Wiewiórki siedzą w dziuplach. 

Na polecenie prowadzącej wyskakują z dziupli, ostrożnie i cicho biegają. Na zawołanie: 

„Ktoś idzie!" — wiewiórki chowają się do swojej lub najbliższej dziupli. W zabawie bierze 

również udział rodzic.  

 4. Ćwiczenie tułowia — skłony w przód: Siad klęczny, dzieci trzymają skakankę (złożoną 

na połowę) za jej końce. Na polecenie podnoszą skakankę w górę, skłaniają się w przód 

sięgając skakanką jak najdalej, a następnie przechodzą do siadu klęcznego. W czasie 

ćwiczenia dzieci nie unoszą się z pięt.  

5. Ćwiczenie mięśni brzucha: Kołyska. Siad prosty, stopy oprzeć o środek skakanki, którą 

dzieci trzymają za końce. Przejść do leżenia tyłem, z jednoczesnym podciąganiem nóg' 

skakanką i powrót do siadu prostego. 

 6. Ćwiczenie równowagi: Winda. Dzieci stają w rozsypce, pod lewą stopę podkładają 

środek skakanki, trzymając ją za końce. Równocześnie nawijają skakankę na obie dłonie i 

podciągają w ten sposób stopy — winda jedzie w górę. Następnie szybko rozwijają skakankę 

z rąk i opuszczają nogę — winda zjeżdża w dół. Ćwiczenie powtórzyć kilka razy na zmianę 

lewą i prawą nogą.  

7. Zabawa bieżna: Koniki. Dobieramy się po dwoje i stajemy jedno za drugim. Pierwsze jest 

konikiem, drugie — woźnicą. Woźnica bierze obydwie skakanki, łączy je i otrzymuje mocne 

podwójne lejce, które zakłada koniowi: sam trzyma końce skakanki. Na sygnał zaprzęgi 

rozbiegają się w różnych kierunkach  — biegną kłusem, idą stępa, galopem, idą ciężko, bo 

wozy są załadowane itp. Po chwili następuje zmiana ról i zabawa trwa dalej. 

 8. Ćwiczenie tułowia — skłony boczne: Siad skrzyżny. Skakankę złożoną na połowę dzieci 

trzymają w górze. Rytmiczne skłony tułowia w lewo i w prawo. Po kilku skłonach 

odpoczynek (skakankę złożyć na kolanach).  



 9. Ćwiczenie mięśni grzbietu: Pastuszek gra na fujarce. Leżenie przodem, skakanka 

złożona w ósemkę. Łokcie wsparte w kółeczkach ósemki, zwinięte, zbliżone do ust dłonie 

naśladują trzymanie fujarki. Dzieci przebierają palcami (wygrywają melodią).  

 10. Podskoki: Wyszywanie. Skakanki rozłożone po całej sali równo, jak długie wstążeczki. 

Dzieci posuwają się podskokami obunóż po jednej i po drugiej stronie skakanek. Ćwiczenie 

można urozmaicić i wyszywać krzyżykami: Dzieci przeskakują obunóż skakankę bokiem, z 

jednej strony na drugą, posuwając się cały czas do przodu. Przy końcu skakanki odwracają się 

w tył i szyją w przeciwnym kierunku.  

11. Ćwiczenie stopy: Chwytanie i unoszenie skakanki palcami stopy nogi prawej i lewej (na 

przemian).  

12. Marsz. Oddanie skakanek .
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II. „Wielkanocna piosenka- są takie święta”- zabawy ruchowe do piosenki. 

1. Wspólne odsłuchanie piosenki „ Wielkanocna piosenka – są takie święta” – 

poniżej link do piosenki oraz tekst dla przypomnienia.  

https://www.youtube.com/watch?v=9pCJGz1jOzk   

 

1. „Są takie święta raz do roku, 

co budzą życie, budzą czas. 

Wszystko rozkwita w słońca blasku 

i wielka miłość rośnie w nas. 

Miłość do ludzi, do przyrody 

w zielone każdy z wiosną gra. 

Już zima poszła spać za morza 

a w naszych sercach radość trwa. 

 

Ref. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane, 

pierwsze bazie, pierwiosnki, bratki wiosna nam śle. 

Białe z cukru baranki jak zaczarowane, 

małe, żółte kurczątka, zniknął cały już śnieg. 

W piecu rosną sękacze, baby wielkanocne 

                                                             
1 Źródło: Kazimiera Wlaźnik.  

https://www.youtube.com/watch?v=9pCJGz1jOzk


I mazurek „filutek”, spójrzcie tam pierwszy liść. 

Według starej recepty babcia barszcz ugotuje, 

przyjdzie cała rodzina na te święta już dziś.” 

 

 

 Wspólne odśpiewanie piosenki. Następnie utworzenie układu ruchowego do każdego 

wersu piosenki, np. 

 „Są takie święta raz do roku, 

co budzą życie, budzą czas.” – klękamy na przysiad podparty, na usłyszenie słów piosenki 

wstajemy powoli, wyciągamy w górę ręce do słoneczka”.  

Zachęcam do wspólnego utworzenia z dzieckiem własnego układu ruchowego do kolejnych 

słów piosenki, zapamiętując go. Następnie odtwarzamy całość układu ruchowego przy 

śpiewie piosenki bez melodii, a na końcu próbujemy odtworzyć cały układ przy muzyce. 

 

 

Kochane Miśki! Drodzy Rodzice ! 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych składam Wam 

najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, 

radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, 

smacznego jajka, mokrego dyngusa, 

a także odpoczynku w rodzinnym gronie. 

Niech każdy z Was wykorzysta ten okres czasu 

jak najlepiej- z bliskimi. 

 

Ciocia Monika   


