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Drodzy Rodzice oto pomysły zabaw na piątek: 

 

Dzień piąty 02.04.2021 

1. Zabawa ruchowo – umuzykalniająca - "Idą kaczuszki". 

https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44 

Przebieg zabawy: 

Rodzic  przed wspólnym naśladowaniem ruchów i gestów, które wystepują w tekście czyta 

dziecku tekst piosenki i prosi, by wskazało: „gdzie ma brzuszek?  Gdzie mama ma brzuszek? 

Gdzie są nogi, ręce, głowa, biodra. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44


IDĄ KACZUSZKI 

Idą kaczuszki,  dziecko maszeruje w rytm piosenki, 

Trzymają swe brzuszki, trzyma się za brzuszek 

Ogonkiem ruszają, tańczy kręcąc biodrami 

Główkami kiwają. Kiwa głową 

Ref. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, śpiewa powtarzając kwa, kwa… 

Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa! (2x) jak wyżej 

Idą kaczuszki,  dziecko maszeruje w rytm piosenki 

Mają krótkie nóżki, idzie przytupując 

Wszystkie się bujają, kiwa się na boki trzymając ręce na biodrach 

Wesoło śpiewają. 

Ref. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, 

Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa! (2x) 

Idą kaczuszki, dziecko maszeruje w rytm piosenki 

Umyć swoje nóżki, zatrzymuje się, wskazuje na nogi 

Skrzydłami machają, macha rękoma 

W wodzie już pływają. naśladuje rękoma ruchy pływania 

Ref. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, 

Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa! (2x). 

 

2. Ćwiczenia oddechowe -  "Kolorowe motylki". 

Potrzebne materiały: bibułkowe "motylki" do dmuchania. 

Przebieg zabawy:  

Rodzic czyta wiersz Michała Jankowiaka "Motyl", następnie kładzie dziecku na dłoni 

kolorowego bibułkowego motylka i wspólnie z dzieckiem próbują zdmuchnąć go z dłoni. 



 

Michał Jankowiak 

"Motyl" 

Na skrzydełkach barwny pyłek,                                              

Jaki piękny jest motylek,                                                                            

Fruwający kwiatuszek, 

Pląsa po łące jak duszek. 

Chcesz go złapać, 

Spróbuj gibko, 

Nim drgniesz ręką, 

Zniknie szybko. 

Ach, motylku, 

Jak ty fruwasz, 

Skrzydełkami cudnie mrugasz, 

Taniec w słońcu twój swawolny,                                                           

Pokazuje jakiś wolny. 

 

3. Zabawa plastyczna-  "Kurczak wielkanocny". 

Potrzebne materiały: wydrukowana kartka z kurczaczkiem, pastelowa żółta kredka lub farbka 

plakatowa, żółte piórka, klej. 

Wykonanie: 

Dziecko próbuje pokolorować całego kurczaka, następnie z pomocą rodzica przykleja piórka na 

kolorowance. Można też dmuchać w piórka i obserwować jak piórka poruszają się pod wpływem 

ruchu powietrza. 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


