
Propozycje zabaw dla dzieci w ramach utrwalania wiadomości w 

grupie Pszczółki 

 

 

Opowieść ruchowa „Lot na Księżyc” 

- Przygotowujemy się do lotu na księżyc. 

- Wkładamy kombinezon, który uchroni nas przed niską lub wysoką 

temperaturą (wykonujemy ruch suwaka sssssssssssss....), 

- zakładamy specjalne buty ( tup, tup). 

- Idziemy do rakiety ( tup, tup, tup), 

- otwieramy właz do rakiety ( klaskanie językiem). 

- Wskakujemy do środka( hop). 

- Zamykamy właz ( klaskanie językiem). 

- Siadamy na fotelu ( siup). 

- Zapinamy pasy ( klap). 

- Zanim wystartujemy należy zapłacić za podróż, nasz lot będzie kosztował 

jeden szeroki uśmiech, kto chce lecieć z nami ładnie się uśmiecha. 

- Odpalamy silniki - siedząc na podłodze okręcamy się wokół własnej osi i 

odliczamy, a na hasło start podnosimy wysoko ręce. 5, 4, 3, 2, 1.... Start 

Zabawa dramowa ,,  Jak rozmawiać z kosmitą” 

Dzieci wyobrażają sobie wspólnie z rodzicami, że wyruszyły w kosmos, gdzie 

spotykają nieznane postaci z kosmosu. Zadaniem osób biorących udział w 

zabawie jest odnajdywanie sposobu porozumiewania się z drugą osobą poprzez 

mimikę i gest. Każdy więc musi się wcielić w rolę Marsjanina. W tej zabawie 

może być wiele śmiechu i wspaniałej zabawy. 

 

 



Zabawa ruchowa równoważna ,, Zaczarowana noga” 

Dziecko może ćwiczyć i poruszać się przy muzyce dzięki temu zabawa będzie 

bardziej atrakcyjna. Oczywiście wówczas należy poruszać się w rytmie muzyki. 

W momencie przerwy w muzyce należy zatrzymać się jednocześnie przyjmując 

dowolną pozycję. Przegrywa ten kto pierwszy straci równowagę. 

Masażyk relaksacyjny „Kosmita” autor: K. Kutyła 

 

Była sobie mleczna droga – rysujemy na plecach dziecka palcem krętą linię; 

Pełna wielu błyszczących gwiazd. – stukamy palcami po plecach 

Na jednej z planet – rysujemy palcem koło 

Ufoludek mieszka  

Co chude nóżki ma – dwoma palcami rysujemy na plecach dwie linie 

Ma duże zielone uszy – łaskoczemy dziecko w uszy  

I szyję długą ma. – gładzimy szyję dziecka 

Dwa okrągłe brzuszki – dwoma palcami rysujemy dwa kółka 

I śmieje się ha, ha, ha. – łaskoczemy dziecko w brzuszek 

 

Na końcu wysłuchanie i zabawa przy piosence iście kosmicznej 
https://www.youtube.com/watch?v=MqrAV8D2zMg&vl=en  

Miłej zabawy!!!!! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MqrAV8D2zMg&vl=en

