
 

 

 

 

 

Piątek 3.04.20r. 

 

  

Ruch Rozwijający W. Sherborne. 

Oto kolejne 3 pomysły zabaw do wykorzystania w domu  przez całą 

rodzinkę  2-osobową,  3-osobową   lub 4-osobową i więcej - przygotowane 

przez Panią Asię! 

 Pracujemy nad naszymi relacjami ! 

  

1.  „Moje - Twoje (I)”- ćwiczenie kształtujące świadomość schematu ciała. 

  

Wszyscy siedzimy w parach naprzeciwko siebie i wykonujemy kolejno 

poszczególne czynności: 

- kładą rękę na głowie, potem na głowie partnera, 

- wskazują palcem swoje czoło, a potem czoło partnera, 

- mrugają jednym okiem, 

- dotykają swojego nosa, a potem nosa partnera, 

- chwytają się za ucho, a potem chwytają za ucho partnera, 

- poklepują swoje kolano, a potem kolano partnera, 



- masują łydki, 

- klepią się po brzuchu, 

- poprawiają fryzurę. 

  

2. „Koncert (I)”  - ćwiczenie kształtujące świadomość schematu ciała. 

D: dorosły leży na brzuchu na podłodze naprzeciwko dziecka, z dłońmi 

wyciągniętymi przed siebie; 

DZ: dziecko leży na brzuchu na podłodze, przyklejając do niej ucho; 

R: dorośli „grają” paluszkami dla dzieci- swoich słuchaczy: najpierw lekko 

uderzając opuszkami palców w podłogę, potem coraz mocniej, a następnie 

kolejno: kantami dłoni, pięściami i całymi dłońmi. Siłę i rytm uderzeń o 

podłogę należy zmieniać w taki sposób, by dzieci mogły rozróżniać dźwięki. 

Ćwiczenie jest kontynuowane po zmianie ról: dzieci grają dla dorosłych. Można 

tu wprowadzić swoistą fabułę: gra na pianinie, akordy, gra na całej klawiaturze 

fortepianu.  

3. Masaż „Tu płynie rzeczka.”- relaksacja. 

Tu płynie rzeczka,         - dziecko leży na brzuchu, rysujemy palcami, niezbyt 

mocno,  

                                                wzdłuż  całego kręgosłupa, od dołu pleców do 

szyi, linię falistą. 

tędy przeszła pani na szpileczkach. - spacerujemy po plecach dziecka palcami  

                                                                         wskazującymi obu rąk. 

Tu stąpały słonie                      - powoli kroczymy wewnętrzną a stroną dłoni. 

i biegły konie.                           - szybko, z wyczuciem stukamy dłońmi 

zwiniętymi w pięści. 



Wtem przemknęła szczypaweczka,  - delikatnie poszczypujemy kark i szyję 

dziecka, aż  

                                                                 zareaguje ono śmiechem. 

zaświeciły dwa słoneczka,     - powoli obiema dłońmi (jednocześnie) 

masujemy plecy  

                                                       dziecka ruchami okrężnymi. 

spadł drobniutki deszczyk.         - leciutko stukamy opuszkami palców w 

plecy- na dole. 

Czy Cię przeszedł dreszczyk?     - niespodziewanie delikatnie szczypiemy je w 

kark. 

  

Origami „Tulipan” 

Trochę poćwiczmy nasze palce oraz umiejętność korzystania z instrukcji. 

Załączam link do wykonania przestrzennego tulipana metodą orgiami. 

Pamiętajcie o precyzji zginania papieru oraz mocnym docisku. Wytrwali mogą 

zrobić piękny wiosenny bukiet, który ozdobi stół lub biurko, a to wszystko bez 

wychodzenia z domu. 

https://centrumrekodziela.pl/artykuly/kurskrokpokrokujakzrobictulipand

muchanyzpapieru 

 

 

„Przygody Ważki Grażki” 

Twórcze bazgroły. Rysuje Dziecko i Rysuje Dorosły ! 

  

Perypetie Ważki Grażki, 

Jej sukcesy i porażki są w tej książce opisane. 

https://centrumrekodziela.pl/artykuly/kurskrokpokrokujakzrobictulipandmuchanyzpapieru
https://centrumrekodziela.pl/artykuly/kurskrokpokrokujakzrobictulipandmuchanyzpapieru


Ale nienarysowane 

Są do końca ilustracje, 

Które różne sytuacje 

Przedstawiają. 

Są w wierszykach  

ich opisy. Z nich wynika,  

że coś trzeba dorysować. 

Co i jak - to Wasza głowa! 

  

OTO NOWA JEJ PRZYGODA 

Co doradziłbyś Ryjówce, 

która w długiej swej wędrówce 

doszła właśnie do przepaści ? 

Czy ma podróż zaprzepaścić 

i do domu teraz wracać  ? 

Chyba jej się nie opłaca ! 

  

  

Ważka przeleciała nad przepaścią,  

co ma zrobić Ryjówka, która nie ma skrzydeł ? 



 

 

 

 

Drogie dzieci! Mam dla Was kolejna porcję świetnych zabaw i zadań! 

Bawcie się dobrze.  

Pani Basia 
 

1. Zwierzątka z dłoni 

 

Czego potrzebujesz: 

 

- kartkę papieru 
-kolorowe kredki 
 



 

 

Przyłóż rękę do kartki papieru. Poproś rodzica o odrysowanie jej.  
Na odrysowanie dłoni narysujcie oczy oraz budzie, aby powstała jakąś postać.  
Jaką postać ci wyszła? Może rybka? A może kurka? Ozdób zwierzątko według 

uznania.  

 

 

2. Budowanie wieży 

 

Czego potrzeba: 

  

- klocków 
 

Zabawa na minimum dwie osoby. 

Zadanie polega na zbudowaniu jak największej wieży z klocków, następnie 

musisz policzyć wszystkie klocki w języku angielskim! Wygrywa ta osoba 

która się nie pomyli i zbuduje największą wieżę! Powodzenia!  
 

 

3. Zagadki wiosenne 
 

Kochani, mam nadzieję że świetnie sobie poradzicie z kolejnym zadaniem. 



 

Ten kwiatek pod śniegiem się rodzi i daje znać że wiosną nadchodzi.  
Nie miauczą, nie drapią i nie piją mleka skórę rosną na drzewach, gdy zima 

ucieka. 
Brodzi po łące czerwonymi nóżkami. Nigdy nie zaprzyjaźni się z zielonymi 

żabkami.  
 

Odpowiedzi w kolejności : przebiśniegi, bazie kotki, bocian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


