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Gąsienice
 Zadaniem dzieci jest uważne słuchanie piosenki i wykonywanie 

poleceń, o których mówi pani w piosence.

 https://www.youtube.com/watch?v=rOflKaGPrw8
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Powódź

 Dzieci biegają swobodnie do chwili, gdy prowadzący wypowie 
hasło "Uwaga, powódź!". Wtedy dzieci starają się jak najszybciej 
zająć miejsca ponad podłogą np. materace, ławeczki, krzesełka, 
drabinki. Na hasło "Powódź minęła" dzieci zeskakują i znowu 
biegają, aż do kolejnego alarmu.biegają, aż do kolejnego alarmu.
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Na ziemi zostaje

Zadaniem dzieci jest tańczenie lub skakanie w rytm muzyki, która leci w 
tle, gdy muzyka przestaję grać, dzieci muszą wykonać polecenie 
prowadzącego.

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4&t=4s
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Obróć koc

 Zabawa polega na obróceniu koca na drugą stronę, ale żadna 
osoba z grupy nie może dotknąć podłogi

 https://www.youtube.com/watch?v=zU3VTISImhM&list=PLWejAblUt9
9iLgd0PXAFZUbGGerrsUZQ8&index=109iLgd0PXAFZUbGGerrsUZQ8&index=10
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Myszki w klatce
 Podział uczniów na dwie grupy, jedna grupa tworzy okrąg chwyta 

się za ręce i podnosi je do góry. Pozostali jak myszki, swobodnie 
biegają w i wokół "klatki". Na sygnał prowadzącego (klaśnięcie, 
"hop", gwizdek) dzieci w okręgu opuszczają ręce. Myszki znajdujące 
się w klatce dołączają do koła, a pozostali bawią się dalej. Kto jako 
ostatni zostanie poza klatką otrzymuje tytuł SUPERMYSZY 
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Krecik

 Nauczyciel wyznacza parę osób, które mają za zadanie stać w 
rozkroku z zamkniętymi oczami, reszta uczniów próbuje przejść 
między nogami ,, niezauważona”

 https://www.youtube.com/watch?v=ha5kSCHR4pc&list=PLWejAblUt https://www.youtube.com/watch?v=ha5kSCHR4pc&list=PLWejAblUt
99iLgd0PXAFZUbGGerrsUZQ8&index=6
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Wszystkim życzę miłej zabawy



Wszystkim życzę miłej zabawy

Wykonał: Krystian Mądro


