
Zabawy dla całej rodziny 

Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Koty i ptak. 

Dziecko jest ptakiem. Ptak siada na jednym końcu sali, a pozostałe dzieci (koty) – na drugim końcu. 
Ptak ma zamknięte oczy. Koty skradają się na czworakach w jego kierunku. Kiedy ptak otworzy oczy, 
wszystkie koty nieruchomieją. Jeśli ptak dostrzeże, że kot się poruszył, to musi on wrócić na 
początkową linię. Kot, któremu udało się podejść i dotknąć ptaka, zajmuje jego miejsce. 

Zabawa ruchowa rozwijająca refleks i koncentrację uwagi – Kukułka podrzuca jajko. 

Szarfa (wstążka) dla każdego, piłeczka do ping-ponga, tamburyn. 

Dzieci układają na podłodze kółeczka z szarf. To gniazda. Jedno dziecko jest kukułką. Kukułka nie ma 
gniazda, więc staje z boku. W ręce trzyma piłeczkę pingpongową (jajeczko). Pozostałe dzieci zajmują 
miejsca w gniazdach – stają na krążkach. Kiedy  gra  tamburyno, ptaki fruwają pomiędzy gniazdami, a 
kukułka stara się podrzucić jajko do gniazda nieobecnego ptaka. Kiedy ptak zobaczy, że kukułka 
znajduje się blisko jego gniazda, stara się jak najszybciej do niego wrócić. Może jednak przebywać w 
gnieździe tylko przez chwilę, po czym musi odlecieć w celu znalezienia pożywienia. Na przerwę w 
grze wszystkie ptaki wracają do swoich gniazd. Właściciel gniazda z jajkiem zostaje kukułką. 

Zabawa ruchowa z elementem rzutu – Jajko w gnieździe. 

Pudełko tekturowe owinięte brązową krepiną, małe piłki dla każdego dziecka. 

Dzieci stoją w kole. Każdemu dziecku N. wręcza małą piłkę (jajo kukułki). W środku koła ustawia 
tekturowe pudełko owinięte brązową krepiną – gniazdo. Dzieci (kukułki) starają się podrzucić swoje 
jaja do gniazda innego ptaka, czyli wrzucić piłkę do pudełka. Komu się uda, siada skrzyżnie w kole. 
Komu się nie uda, próbuje ponownie 

Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Czujna kura. 

Trzy wycięte z papieru sylwety jajek. 

Dzieci siedzą w kole. Są lisami. Wybrane dziecko zajmuje miejsce w środku koła. Jest kurą, która 
pilnuje swoich jajek (obok kury leżą trzy wycięte z papieru sylwety jajek). Kura ma zamknięte oczy. 
Wskazane  dziecko (lis) skrada się cicho na czworakach w kierunku kury. Stara się wykraść jej jajko. 
Jeśli mu się to uda, zamienia się rolą z kurą. Jeśli jednak kura usłyszy jakiś dźwięk, wskazuje ręką w 
kierunku skradającego się lisa, a on wraca na swoje miejsce. Próbę wykradzenia jajka podejmuje inny 
lis. 

Zabawa ruchowa z elementem toczenia – Jajko. 

Dwie piłeczki do ping-ponga lub inne piłeczki, dwie  łyżki, dwa koszyki (pudełka). 

Dzieci dobierają się w pary i stają w dwóch rzędach. Wyznaczamy linie: startu i mety. Ustawiamy  w 
wyznaczonych miejscach koszyki. Wręczamy pierwszemu dziecku z każdego rzędu piłeczkę do ping-
ponga i drewnianą łyżkę. Na sygnał  dzieci toczą piłeczki po podłodze łyżkami do miejsca, w którym 
znajdują się koszyki. Następnie podnoszą piłeczki i umieszczają w koszykach. Wracają w jak 
najszybszym tempie do swoich zespołów i przekazują łyżki kolejnemu dziecku, które biegnie do 
koszyka, wyjmuje z niego piłeczkę i toczy ją w kierunku swojego zespołu. Wygrywa zespół, którego 
zawodnicy szybciej wykonają zadanie. 


