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Zabawy i ćwiczenia poranne : 

„Marsz w kole” – zabawa ruchowa z elementem marszu. Dziecko maszeruje po kole na 

palcach, na piętach, na zewnętrznych i wewnętrznych krawędziach stopy, na całych stopach. 

 „Spacer rodzica i dziecka” - zabawa z elementem równowagi. Dziecko jest w parze z 

rodzicem, z którym podają sobie jedną rękę, dziecko przykuca, a rodzic prowadzi dziecko na 

spacer. Marsz w różnych kierunkach. Następnie dziecko staje na stopach rodzica, podając 

sobie dłonie i wspólnie maszerują. 

 „Popatrz, tam gdzie mówię” – ćwiczenia mięśni szyi. Dziecko siedzi na dywanie w siadzie 

skrzyżnym. Wykonuje polecenia rodzica: popatrz w górę, w dół, w bok, w lewą stronę, w 

prawą stronę.  

„W przód i w tył” – zabawa ruchowa z elementem marszu. Dziecko maszeruje w różne 

strony. Na hasło: „w tył” – zatrzymuje się i maszeruje tyłem. Na hasło: „w przód” – 

maszeruje do przodu. 

 

Nauka wiersza na pamięć ,, Dla Babci i Dziadka’’ M. Ćwiek 

Wyczaruję dla babuni 

suknię z kropli rosy, 

szal z obłoków, wstążkę z tęczy 

wplotę jej we włosy. 

Babciu, droga babciu to wszystko dla Ciebie, 

Babciu, droga babciu bardzo kocham Ciebie. 

 

Namaluję dziadziusiowi 

rybek pełną rzekę, 

koszyk grzybów, działkę z domkiem, 

pieska na pociechę. 

Dziadku, drogi dziadku to wszystko dla Ciebie, 

Dziadku, drogi dziadku bardzo kocham Ciebie. 

 

Zagadki węchowe – Co babcia doda do ciasta? 

 
Materiały: małe zamykane pojemniczki, np. po farbach plakatowych (w każdym pojemniczku 

znajduje się watka; watki nasączone są: świeżym sokiem z cytryny, zapachami: waniliowym, 

pomarańczowym, śmietankowym, miętą, cynamonem – po dwa pojemniczki z tym samym 

zapachem). 

 

Rodzic pyta się dziecka, czy wie, co dodaje się do ciasta, aby było smaczniejsze 

i bardziej aromatyczne. Proponuje zabawę. 

Ustawia na stole zamknięte pojemniczki, w których znajdują się nasączone watki. Prosi 

dziecko o otwarcie kolejno każdego pojemniczka, powąchanie jego zawartości i odnalezienie 



dwóch pojemniczków z watką o takim samym zapachu. Pyta dziecko, czy rozpoznaje 

zapachy. Jeśli dziecko ma trudności, rodzic podaje prawidłowe nazwy i prosi o ich 

powtórzenie. 

 

Ilustracja ruchowa wiersza I. Salach „Idzie babcia”. 
 

Idzie babcia tup, tup, tup                             (dziecko maszeruje w miejscu) 

Stuka laską stuk, stuk, stuk!                        (klaszcze w ręce) 

A za babcią hop, hop, hop                           (podskakuje w miejscu obunóż) 

Skacze wnusio w trop. 

 

Idzie babcia tup, tup, tup                            (dziecko maszeruje w miejscu) 

Do drzwi puka puk, puk, puk!                    (stuka zgiętym palcem wskazującym o podłogę) 

- Otwierajcie szybko drzwi, 

Z zakupami ciężko mi.                                 (naśladuje dźwiganie ciężkich zakupów) 

 

 



 



 


