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Grupa II Krasnoludki  

  

 

 

 

 

 
 

 

Propozycje zabaw paluszkowych 

Pająk 

„Pająk wchodził po drzewie” 

(Bierzemy do ręki ołówek i palcami wskazującymi oraz kciukami obu rąk trzymamy go na 

samym dole.) 

„Do góry, 

Do góry, 

Do góry,” 

(Przesuwamy na ołówku kolejno palce lewej i prawej ręki ku górze.) 

„Bo chciał dotknąć chmury. 

A jak deszczyk padał, 

To pająk spadał.” 

(Przesuwamy palce obu rąk na sam dół.) 

 

Paluszek 

„Paluszek zginam, 

Paluszek prostuję,” 

(Wskazujący palec prawej ręki zginamy i prostujemy.) 

„Paluszkiem ucho wskazuję.” 

(Wyprostowanym palcem dotykamy ucha.) 

„Paluszek zginam, 

Paluszek prostuję, 

Paluszkiem oko wskazuję.” 

(Wskazujący palec prawej ręki zginamy i prostujemy, a następnie wyprostowanym palcem 

dotykamy oka.) 

„Paluszek zginam, 

Paluszek prostuję, 

Paluszkiem nosek wskazuję.” 

(Wskazujący palec prawej ręki zginamy i prostujemy, a następnie wyprostowanym palcem 

dotykamy nosa.) 

Potem możemy kontynuować zabawę i dotykać, np. ust, policzka, czoła. 
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Pięć małpek 

„W dżungli kilka małpek żyło, 

A dokładnie pięć ich było. 

(Zaciskamy dłoń, chowając kciuk do środka.) 

„Pierwsza małpka 

taka mała,” 

(Wyprostowujemy najmniejszy palec.) 

„Druga małpka 

wciąż skakała,” 

(Wyprostowujemy kolejny palec.) 

„Trzecia małpka 

wciąż płakała,” 

(Wyprostowujemy środkowy palec.) 

„Czwarta małpka 

wciąż się śmiała,” 

(Wyprostowujemy wskazujący palec.) 

„Piąta małpka 

tak śpiewała:” 

(Wyprostowujemy ostatni palec – kciuk.) 

„W dżungli kilka małpek żyło, 

A dokładnie pięć ich było … itd.” 
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Opowiadanie B. Forma pt.: „ Zielona żabka” 

 

Zielona żabka nad stawem mieszkała. Siadała na olbrzymim liściu i wciąż rozmyślała. 

 

 
 

 

- Ach, jaka jestem brzydka, zielona, jak glony w stawie. Nie wyglądam wcale ciekawie. Kto 

taką brzydką zechce mieć żonę. Dlaczego wszystko mam takie zielone! 

 

W pobliżu żabki ważka usiadła. A żabka rzecze: 
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- Jaka powabna. Wszyscy uwagę na nią zwracają, barwy jej bardzo mnie zachwycają. 

 

Nagle biedronka się pojawiła. 

 

 
 

 

- Czemu się smucisz sąsiadko miła? Bezchmurne niebo, piękna pogoda a w stawie czysta i 

chłodna woda. 

- Biedronko, piękna twoja sukienka. Ciągle zazdrośnie na nią ktoś zerka. Jam nieszczęśliwa w 

swojej zieleni, kolor mój nigdy już się nie zmieni. 

 

 
Wtem dumnie bocian przez łąkę kroczy. Otwiera mocno swe bystre oczy. 
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- Jak tu zielono, moi kochani, że aż się w głowie kręci czasami. 

 

We wszystkie strony zerka ciekawie. 

- Och, może żabka siedzi gdzieś w trawie. Pora śniadania właśnie nastała, drobna przekąska 

by się przydała. 

 

 

Żabce serduszko mocno zabiło. 

 
 

 

- Kiedy mnie ujrzy nie będzie miło. Widok bociana to nie zabawa. Dobrze że wkoło zielona 

trawa. Teraz rozumiem - barwa zielona, specjalnie dla mnie jest przeznaczona. Trudno mnie 

dostrzec zatem bocianie, chyba gdzie indziej zjesz dziś śniadanie. 

 

 Dlaczego żabka była smutna? 

 Kogo żabka spotkała na łące? 

 Kto chciał ją zjeść? 

 Czy udało się bocianowi złapać żabkę? 

 Dlaczego bocian nie dojrzał żabki w trawie? 
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Praca plastyczna „Żabka”, którą można zrobić z rodzicami. 

Potrzebujemy: 

 nożyczek 

 kleju w sztyfcie 

 zielony papier kolorowy – może być z bloku technicznego 

 czarny flamaster 

 stara płyta CD 

 kawałek białej kartki 

 

 

A oto żabka:  
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Piosenka „My jesteśmy żabki” 

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s 

1. My jesteśmy żabki 

Mamy cztery łapki 

Skaczemy po trawie 

Bocian nas nie złapie 

Ref: Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w bok 

Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w przód 

Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w tył 

Hop, hop, hop 

Skaczą ile sił 

2. My jesteśmy żabki 

Po to mamy łapki 

By popływać w stawie 

I skakać po trawie 

Ref: Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w bok 

Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w przód 

Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w tył 

Hop, hop, hop 

Skaczą ile sił / x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobawmy się razem! 

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s
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Ćwiczenia i zabawy ruchowe, Zestaw 1. 

Potrzebne materiały: instrument (można np.: delikatnie uderzać łyżką w pokrywkę garnka) 

lub muzyka, którą rodzic będzie włączał i wyłączał. 

Wskazówki: Każdą zabawę powtarzamy wedle uznania, zwykle dwa, trzy razy, oczywiście 

można je urozmaicać i rozbudowywać według własnych pomysłów. Najlepiej zmieniać 

aktywności często, aby dziecko było zaangażowane i się nie nudziło. Dobrze byłoby 

zachować podaną kolejność, bo ćwiczenia są ułożone od rozgrzewki do wyciszenia. Dzieci 

ćwiczą             wszystkie grupy mięśniowe, równowagę, reagowanie na sygnały. 

1. „Świeci słońce- pada deszczyk” 

Rodzic gra na jakimś instrumencie, a dziecko maszeruje po obwodzie koła unosząc 

wysoko kolanka, rączki trzyma na boczkach.  

Rodzic przestaje grać i rzuca hasło „Świeci słońce”- wtedy dziecko kładzie się szybko 

na plecach i „wygrzewa na słońcu”. 

Rodzic znów gra, przestaje i rzuca hasło: „Pada deszcz!”- wtedy dziecko przykuca i 

robi rękami daszek nad głową. Powtarzamy kilka razy, na zmianę, można też zmienić 

kierunek marszu. 

2. „Lecą motyle” 

Gra muzyka, dziecko biega z jednoczesnym poruszaniem rozłożonymi szeroko 

ramionami- w górę i w dół, tak jak skrzydła motyla.  

Muzyka stop, hasło: „Motyl siada na kwiatku i chowa skrzydła”- dziecko robi 

przysiad i składa z przodu blisko siebie ręce. Powtarzamy kilka razy, na zmianę. 

3. „Myszki na spacerze” 

Gra muzyka, dziecko-myszka chodzi na czworaka w różnych kierunkach. 

Muzyka stop, hasło: „myszka odpoczywa”- dziecko zatrzymuje się w przysiadzie              

i „myje pyszczek” czyli pociera rękami policzki. Powtarzamy kilka razy, na zmianę. 

4. „Kwiaty na łące” 

Dziecko siada w siadzie skrzyżnym (hasło: „nóżki w kokardkę”), ręce kładzie na 

kolanka, pochyla nisko głowę. 

Hasło: „kwiaty się budzą, słońce wschodzi”, dziecko powoli unosi głowę do góry              

i jednocześnie prostuje do góry ramiona do pełnego wyprostu, ręce szeroko do góry. 

Hasło: „kwiaty idą spać, słońce zachodzi”, dziecko powoli chowa ręce i głowę, wraca 

do pozycji wyjściowej. Powtarzamy trzy razy. 

5.  „Wygrzewamy się na słońcu” 

Dziecko kładzie się na plecach, opowiadamy łagodnym głosem: „Zamknij oczy                  

i wyobraź sobie że leżysz na trawce i wygrzewasz się na słońcu. Czujesz jak jest 

ciepło? Ułóż się wygodnie i oddychaj powoli”. Po chwili dziecko powoli wstaje, 

przeciąga się, ziewa. 

Dziękujemy za zabawę! 
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Eksperyment „co tonie, a co umie pływać?” 

 

Potrzebne materiały: 

 miska 

 woda 

 małe przedmioty, które sprawdzisz czy potrafią pływać np.: moneta, ludzik Lego, 

kulka z plasteliny, gąbka, szczoteczka do zębów, małe klocki 

 

Co robimy: 

1. Nalej wodę do miski. 

2. Wkładaj delikatnie po jednej rzeczy do miski i przyglądaj się czy unosi się na wodzie, 

czy tonie i spada na dno. 

3. Niektóre rzeczy mogą zatonąć dopiero po chwili, poczekaj i patrz. 

4. Spróbuj zgadnąć co umie pływać! 
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Eksperyment „Wybuchowa mikstura” 

 

Potrzebne materiały: 

 mały, przezroczysty słoik np.: po dżemie 

 biały ocet 10% 

 woda 

 soda kuchenna 

 łyżeczka 5ml (do kawy) 

 talerz 

 3-5 małych rodzynek 

 

Co robimy: 

1. Napełnij słoik do połowy wodą. Postaw go na talerzu. 

2. Dolej do słoika octu do pełna. 

3. Dosyp do wody i octu łyżeczkę sody.   

Co się dzieje?  

 

      

   

 

4. Poczekaj chwilę a potem do wybuchowej mikstury wrzuć kilka małych rodzynek. 

Co robią rodzynki? 
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Eksperyment „Burza w słoiku” 

 

Potrzebne materiały: 

 mały, przezroczysty słoik np.: po dżemie 

 woda 

 olej 

 małe, kolorowe przedmioty 

 

Co robimy: 

1. Napełnij słoik do połowy wodą. 

2. Wrzuć małe przedmioty, to będą Twoje statki. 

3. Ostrożnie dolej do pełna oleju i mocno zakręć słoik. 

4. Poruszaj słoikiem na różne strony i zobacz jak pływają Twoje statki i co się dzieje w 

słoiku. Możesz go odwrócić do góry nogami. 

 

     

 

    

 

5. A teraz uwaga, zrób BURZĘ! Potrząsaj mocno słoikiem i zobacz co się stało. 

6. Postaw słoik i poczekaj cierpliwie, a po chwili sprawdź jak to wygląda. 
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Eksperyment „Kolory” 

 

Czy wiesz jak powstaje kolor zielony? 

Potrzebne materiały: 

- farba niebieska 

- farba żółta  

- słoik z wodą  

- pędzel 

 

                             
  
Co robimy: 

Do słoika z wodą dodajemy na początek farbę żółtą, a później niebieską.  

Mieszamy pędzlem. 

 

I jaki kolor powstaje? 

zielony 

 


